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RESUMO 

 

O presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da ESTÁCIO FATERN –
Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, que tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: 
Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e Extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade; e Dimensão 9 - 
Políticas de Atendimento aos Estudantes. Eixo 4: Políticas de Gestão: Dimensão 5 – Políticas de Pessoal; 
Dimensão 6: Organização e Gestão da IES; e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira), em 
atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. O Documento, elaborado pela CPA tem como 
objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com base nas avaliações internas e 
externas realizadas em 2016. O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades 
e pontos fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante 
instrumento para a tomada de decisões da IES e deve estar retratado nesse Relatório. O Relatório é 
referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A autoavaliação da IES está 
consolidada no presente Relatório de Autoavaliação Institucional, que tem por finalidades fomentar a 
cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação externa. Esse Relatório é 
elaborado pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas pesquisas junto à 
comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas (cursos e IES, incluindo o ENADE) e os 
documentos oficiais da IES. Considera-se ainda, para a avaliação da IES, o Índice de Satisfação do Aluno 
(ISA) e a Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo 
social da IES. O Programa de Avaliação Institucional da ESTÁCIO FATERN – Faculdade Estácio do Rio 
Grande do Norte atende às três esferas: docentes, discentes e estrutura funcional da IES. Os resultados 
da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações e 
fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento 
institucional. A CPA elabora pareceres relacionados às dez dimensões do SINAES avaliadas e 
recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os setores da IES, a partir do 
levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As oportunidades para melhorias e os pontos 
fortes identificados no processo de avaliação contribuem para a definição das estratégias da IES 
(diagnóstico interno). Os resultados avaliativos contribuem para a avaliação do desempenho das 
estratégias e iniciativas implantadas no ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica ou a 
manutenção das estratégias desenvolvidas. Em função da avaliação, novas estratégias e iniciativas 
podem ser definidas para superar as fragilidades identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, a 
cada ciclo de autoavaliação, elabora documentação com informações relacionadas a esse processo 
(resultados das pesquisas, ENADE, pontos fortes e fracos e evolução dos indicadores institucionais) e os 
apresenta à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, com respectivos docentes e discentes, 
reavaliam e redefinem junto com os Gestores da IES, as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. 
A CPA acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES para verificar a implantação das melhorias sugeridas 
e dos planos de ação, no sentido de efetivar e garantir os compromissos da Instituição para com a 
sociedade.  Assim, todos os resultados avaliativos (internos e externos, incluindo o ENADE) são 
ferramentas gerenciais para a evolução da IES e para o planejamento das ações de melhoria 
necessárias. Nessa direção, podemos indicar as recentes propostas de ações de melhorias (2015-2016) 
advindas das análises da CPA: implantação do PDI 2016-2020; incremento da oferta de internet física e 
wi fi; ampliação da participação discente na iniciação científica; 100% de adesão ao ENADE, 
protocolados os Planos de Cargos e Salários do Corpo Docente e Técnico-administrativo. Assim, a 
Avaliação Institucional constitui-se em um processo permanente de elaboração de conhecimentos e de 
intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas atividades da IES. A autoavaliação é 
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processo ativo na ESTÁCIO FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte realizado através de 
programa eletrônico de avaliação para a participação de discentes e docentes. Em 2016.1, no Processo 
de Avaliação Interna, a IES obteve 71% de adesão do corpo discente e a adesão de 100% do corpo 
docente à Avaliação. Em 2016.2, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 56% de adesão do 
corpo discente e a adesão de 100% do corpo docente. Entre as potencialidades apontadas nos 
processos de avaliação interna 2016, destacam-se: nas Políticas Acadêmicas, a flexibilização curricular 
com atividades interdisciplinares numerosas e diversificadas que abrangeram e articularam o ensino, a 
iniciação científica, a extensão e a responsabilidade social; a abertura de cinco novos cursos de pós-
graduação; nas Políticas de Gestão, protocolados os Planos de Cargos e Salários do Corpo Docente e 
Corpo Técnico-administrativo; na Infraestrutura Física, a construção e instalação de 02 laboratórios do 
curso de Psicologia, a restruturação do parque de informática, com aumento do link de internet 
dedicado para 70MG, aquisição de novos roteadores para os corredores térreo e primeiro andar, 
aquisição e instalação de 110 novos computadores nos laboratórios, biblioteca, sala de professores e 
setores administrativos, recabeamento da biblioteca e laboratório de iMAC, a ampliação da segurança 
predial com monitoramento 24h e diminuição das rotas de fuga, além de 100% de conservação da 
fachada, da cobertura da área de convivência, salas de aula, corredores e portas da IES com sua 
respectiva sinalização. Como fragilidades, podemos apontar: os canais de atendimento como, o 
atendimento telefônico ativo e receptivo, o uso do chat e outros meios de comunicação online da IES. 
Em 2016, não houve visitas in loco na ESTÁCIO FATERN, espera-se a partir de 2017, as avaliações de 
Renovação de Reconhecimento do curso de Fisioterapia e Reconhecimento dos cursos de Nutrição e 
Psicologia, além do processo de recredenciamento da IES. Os cursos de Fisioterapia, Enfermagem, 
Nutrição e Serviço Social participaram do ENADE 2016. A IES ainda aguarda a divulgação dos resultados 
do ENADE 2015 pelo MEC. A IES tem, atualmente, conceito 3 no Índice Geral de Cursos (IGC). 
Atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a CPA, ao longo do processo 
avaliativo, incorporou novos objetivos e manteve-se alerta ao acompanhamento das demandas a serem 
alcançadas, apresentando os resultados da avaliação institucional para os segmentos envolvidos, 
pontuando as ações de melhorias que visam alcançar as metas propostas no PDI. Um resumo desse 
Relatório, com as principais informações e resultados do processo de autoavaliação da IES é 
disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia integral do Relatório também é encaminhada 
pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos 
resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da ESTÁCIO FATERN – 

Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, que tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: 

Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e Extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade; e Dimensão 9 - 

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

Dimensão 6: Organização e Gestão da IES; e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira), em 

atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. O Documento, elaborado pela CPA tem como 

objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com base nas avaliações internas e 

externas realizadas em 2016.  Organizado e coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), o 

trabalho reuniu contribuições de diversos setores institucionais, sendo construído de forma 

democrática, representando a intenção e a aplicação de uma gestão participativa e atenta a todos os 

seus públicos. Ressalta-se que a abrangência do 1º Relatório Parcial de 2015 englobou as informações 

referentes aos Eixos 1 e 2 e ações empreendidas pela CPA, na forma de uma exposição clara e especifica 

dos eixos trabalhados. Apresentou ainda uma breve compilação das principais ações e resultados 

oriundos dos Eixos subsequentes, ou seja, 3, 4 e 5. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Instituição. 

 

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

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

reunidas na devida ordem dos Eixos 3 e 4 (estabelecidos pelo Sistema SINAES, Lei 10.861/2004 e 

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

potencialidades e fragilidades encontradas. 

 

O Programa de Avaliação Institucional da ESTÁCIO FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte 

atende a docentes, discentes e estrutura funcional. Os resultados da avaliação permitem a reflexão 
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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 2016, a IES desenvolveu ações para superar as fragilidades 

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

- Implantação do PDI 2016-2020. 

- Ampliação da participação discente na iniciação científica.  

- Protocolo dos Planos de Cargos e Salários do Corpo Docente e Técnico-administrativo. 

- Construção e instalação de 02 novos laboratórios do o curso de Psicologia, Serviço de Psicologia 

Aplicada (SPA) e Psicologia Social e Saúde (LPSS). 

- Incremento da oferta de internet física e wi fi, com aumento do link dedicado para 70MG e 

aquisição de 11 novos roteadores para os corredores térreo e primeiro andar. 

- Aquisição e instalação de 110 novos computadores nos laboratórios, 14 na biblioteca, 8 na sala 

de professores e outros nos setores administrativos. 

- Recabeamento da Biblioteca e laboratório de iMAC. 

- Ampliação da segurança predial com monitoramento 24h e diminuição das rotas de fuga. 

- 100% de conservação da fachada, salas de aula, corredores e portas da IES com sua respectiva 

sinalização. 

 

Os resultados da avaliação interna são estudados e analisados pela CPA, Coordenação de Cursos e a 

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

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

Destaca-se que, além da Avaliação Interna semestral, a IES investe na Pesquisa de Satisfação dos Alunos 

(PESA), realizada anualmente por empresa terceirizada. A IES considera ainda o Índice de Satisfação do 

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

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

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

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

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

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

Incentivos, Liderança, Suporte e Engajamento. Para ilustrar os resultados dessa Pesquisa, são 

apresentados os índices de favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez questões mais favoráveis e 

menos favoráveis com seus respectivos índices.  É válido destacar que os resultados da Pesquisa são 

amplamente debatidos pelos gestores da IES. 

 

As potencialidades e fragilidades apontadas nos processos de avaliação interna e externa, no ISA, 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 



 10 

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.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx, e estão disponibilizadas das seguintes formas: 

- Denúncias 

- Insatisfações 

- Elogios 

 

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

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

reunião da CPA; guardar sigilo quanto à identidade dos denunciantes, se solicitado, ou quando entender 

que a identificação possa lhes causar transtornos; direcionar mensagens a departamentos 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx
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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.   

  

A ESTÁCIO FATERN realizou, 100% das ações propostas para 2016, dessas 90% de forma integral, 20% 

de forma parcial e 0% das ações previstas não foram levadas a termo. Dentre as ações permanentes, 

100% foram cumpridas, 91% integralmente e 9% parcialmente. 

 

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

 

- Oferta de 5 novos cursos de pós-graduação. 

- Capacitação dos setores de gestão (níveis tático e operacional) da IES em comunicação 

corporativa e linguagens gráficas e audiovisuais, meios e dispositivos para veiculação de 

conteúdo, tendo em vista estabelecer alternativas e diretrizes que favoreçam a melhoria dos 

canais de comunicação existentes e a proposição inovadora de outros. Ação que resultou no uso 

otimizado, transparente e interativo das Redes Sociais e na produção de filmes de curta 

duração, com tutoriais, chamadas para eventos e estímulo à participação no ENADE 2016 

protagonizados por alunos, professores e corpo técnico-administrativo com aceitação positiva 

do alunado e amplo apoio dos gestores da IES. 

- Estabelecimento de um número mínimo de cursos livres e de curta duração ofertados à 

comunidade interna e externa da IES. Vale citar, como exemplo, a palestra demonstrativa para 

os feirantes, com os resultados microbiológicos das coletas feitas por alunos  supervisionados 

pelos professores  nas bancas, balanças, produtos, facas, sacolas e outros acessórios 

comercializados na Feira de Orgânicos da Agricultura Familiar. Seguida de um breve curso 

prático com orientações de manuseio de produtos e sobre a manobra asséptica utilizando o 

álcool. 

- Reativação da Ouvidoria Presencial. 

- Elaboração de cronograma de reuniões, seminários e workshops para sistematizar a divulgação 

participativa do novo PDI 2016-2020. Em 2016, a ação beneficiou inicialmente coordenadores 
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de curso, representantes de alunos e demais gestores da área acadêmica – pós-graduação, 

iniciação científica e extensão, de estágios, com a divulgação da Missão do PDI e demais 

princípios junto à comunidade acadêmica. Esta ação terá desdobramento mais amplo em 2017, 

de modo a promover uma abertura à reflexão coletiva e monitoramento participativo da 

execução do planejamento institucional por parte dos docentes e técnico-administrativos, para 

os próximos 5 anos. 

 

Dentre as ações que foram previstas para 2016, porém não realizadas ou não concluídas, estão: 

 

- A implantação dos Planos de Carreira do Corpo Docente e do Corpo Técnico-administrativo, os 

quais tramitam para homologação junto a Delegacia Regional do Trabalho- DRT. 

- A consolidação do conhecimento da comunidade acadêmica sobre o PDI 2016-2020, PPI e PPCs 

atualizados não se encerrou em 2016. Para o entendimento amplo e qualificado dos diversos 

itens que compõe o novo PDI, ação requer, em 2017, mais encontros com a comunidade 

acadêmica e maior socialização das informações nos espaços de divulgação da faculdade, 

gerando visibilidade as mesmas e a promoção de feedbacks avaliativos.   

  

 

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. 

 

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 

1273, publicada no DOU de 15 de junho de 2012, obteve o seu recredenciamento.  
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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 no 90, bairro Capim Macio, próxima à maior zona de preservação ambiental da 

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

transportes públicos que interligam todos os bairros da capital potiguar.  

 

Como planejado nos Planos de Desenvolvimento Institucional anteriores, na Estácio FATERN foram 

credenciados cursos na área da Saúde, da Informática, da Gestão e na área das Ciências Humanas. São 

eles: Bacharelado em Administração; Bacharelado em Comunicação Social, com habilitação em 

Publicidade e Propaganda; Bacharelado em Enfermagem; Bacharelado em Fisioterapia; Bacharelado em 

Nutrição; Bacharelado em Psicologia; Bacharelado em Serviço Social; Curso Superior de Tecnologia em 

Sistemas para Internet; Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira; e, Curso Superior de 

Tecnologia em Redes de Computadores.  

 

Em 2007, ano de autorização dos cursos de graduação, 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. 

 

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 
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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.  

 

Como consequência, diante da crescente demanda tanto do número de alunos do curso, como também 

de pacientes em busca de atendimento, o espaço destinado a Clínica Escola de Fisioterapia, que 

inicialmente funcionava nas dependências internas da IES, foi realocado para Rua Professora Dirce 

Coutinho, nº 1.713, Bairro de Capim Macio, Natal/RN - CEP: 59.082-180, endereço de fácil acesso aos 

alunos e pacientes, servido por transporte coletivo e com a vantagem de ter localização próxima à IES. 

 

 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. A divulgação oficial pelo INEP/MEC do resultado da participação de alunos de 

Graduação em Administração e Publicidade e Propaganda no ENADE 2015 não ocorreu em 2016, 

portanto o reconhecimento dos cursos citados ainda obedece a Portaria nº 703, de 18 de dezembro de 



 15 

2013, com conceito 4, para ambos os cursos. 

 

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

e Propaganda, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social e Cursos Superior 

Tecnológico em Redes de Computadores, Gestão Financeira e Sistemas para Internet, estando os dois 

últimos CST em processo de extinção. 

 

Visando atender à expectativa de verticalização da formação em nível superior, a Faculdade mantém 

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. Com um crescimento relevante na entrada 

de novos alunos, em particular, entre o período de 2015 para 2016, a Pós-graduação da ESTÁCIO 

FATERN, registrou a abertura de novas turmas para cursos existentes e de turmas iniciais para os novos, 

que em 2016 somam-se mais 5 cursos, em articulação estreita com as demandas do mercado 

profissional. 

 

A Faculdade 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 evolução institucional, a partir dos processos de Planejamento e Avaliação da IES, resulta de um 

trabalho coletivo e participativo que, além de considerar a trajetória histórica da Instituição, identifica 

potencialidades e desafios, subsidiando a retomada periódica da missão, visão e valores institucionais, 

bem como a definição dos principais objetivos estratégicos e das metas.  

 

Amplamente divulgado, o processo de planejamento e avaliação institucional é fundamental para 

conformação de uma visão comum sobre as principais políticas adotadas em cada período, seja para o 

PDI 2016-2020 ou para este 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 2016, constitui-se 

permanentemente no eixo norteador de todas as dimensões. Estes eixos são revisitados 

periodicamente a partir das mudanças processadas e avaliações realizadas, com destaque para as 

potencialidades e oportunidades com vistas a excelência acadêmica. 

 

Assim sendo, a Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte mantém-se num permanente processo de 

reestruturação em sua gestão acadêmico-administrativa, buscando dar agilidade e eficácia aos seus 

processos, podendo-se afirmar que o movimento de mudança gerado pela autoavaliação tem 
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desencadeado alterações nos documentos oficiais, visando projetar os rumos da Instituição para os 

próximos anos.  

 

Os índices de avaliação da IES, que recebeu Conceito Institucional 04 (quatro) e IGC (Índice Geral de 

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

de aulas, laboratórios, Clínicas e Agência de excelente qualidade, aliados a constante evolução 

curricular e a qualidade do ensino ofertado, têm gerado um impacto positivo e crescente nas avaliações 

internas, realizada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, e externas, evidenciando a evolução 

institucional, que tem na excelência acadêmica um dos eixos estruturantes do planejamento estratégico 

institucional. Abaixo apresentamos os conceitos obtidos pela Instituição e seus cursos. 

 

Em decorrência das avaliações, o planejamento institucional está em processo continuo de 

reestruturação, sendo norteado por quatro eixos estruturantes da gestão da Estácio FATERN: 

fortalecimento do projeto institucional; fortalecimento da excelência acadêmica; qualificação da gestão; 

e fortalecimento da sustentabilidade institucional. Os eixos foram construídos a partir da análise das 

fragilidades e potencialidades observadas em cada uma das áreas abrangidas, buscando o alinhamento 

do planejamento estratégico institucional aos instrumentos de gestão.  

 

Nos últimos anos, vários avanços foram registrados na IES, decorrentes dos processos avaliativos 

(externos e internos) com o satisfatório reconhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade 

norteriograndense. Em observância às avaliações internas anuais, a IES conduziu suas ações, em 

princípio, a partir dos Relatórios de Avaliação Institucional e em consonância com o desempenho 

satisfatório nas avaliações externas de seu corpo discente no ciclo ENADE.  

 

De forma gradativa e sistemática, a CPA expandiu, entre alunos, docentes e colaboradores técnico-

administrativos, a socialização dos índices de satisfação do aluno (ISA) e dos impactos observados a 

partir das melhorias realizadas pela gestão da IES no período de 2010-2015 em que vigorava o PDI 

anterior, consolidando assim os laços internos de compromisso participativo.  

 

Quanto à infraestrutura física e instalações, na transição de 2015 para 2016, o serviço de Ouvidoria 

Presencial foi reativado após a restruturação de suas instalações físicas no segundo semestre de 2016. 

Ainda em 2015, 02 (dois) novos laboratórios foram construídos para o Curso de Nutrição, enquanto 

outros foram reformados, ampliados e adaptados às demandas das práticas dos cursos da saúde, como 

por exemplo, a renovação dos microscópios e bancadas do Laboratório de Química e Ciências 

Morfológicas, além da instalação do aquecimento hídrico e da cobertura para a piscina da Clínica de 

Fisioterapia.  
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Entre as melhorias nas instalações físicas implementadas ao longo dos anos 2014 e 2015 pela IES e, em 

especial atendimento às demandas contínuas do alunado, destacam-se aquelas relacionadas ao acesso 

à internet na IES e nos laboratórios com o aumento do link dedicado para 8MG, ampliação dos pontos 

sem fio e a compra de novos computadores. Contudo, em 2016, a facilidade de acesso e a velocidade e 

navegação quanto às disciplinas online e ao ambiente virtual de aprendizagem ainda registravam um 

índice baixo de favorabilidade no ISA do primeiro semestre. Já em 2016.2, a avaliação dos itens citados 

demonstra uma evolução importante, tendo em vista a mudança da operadora da internet e o 

exponencial aumento de 8MG para 70MG de link dedicado, além da reestruturação física da rede e 

aquisição de novos computadores e mais equipamentos sem fio.  

 

 Em 2013 e, também em 2014, a IES empreendeu a reforma e instalação de 03 (três) laboratórios de 

Psicologia; já em 2012, entra funcionamento o laboratório de Publicidade e Propaganda com 25 

máquinas iMac. Investimentos financeiros previstos no PDI e cumpridos durante sua vigência, 

acrescidos da compra continuada de 27 equipamentos, peças e acessórios para os laboratórios 

específicos de vários cursos. Em 2016, dois novos laboratórios de Psicologia foram construídos e 

implantados, o de Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) e de Psicologia Social e Saúde (LPSS), bem como 

os espaços internos na área de convivência e alimentação foram redistribuídos. 

 

Para todas as ações de infraestrutura, a IES cumpriu a adequação física às demandas normativas de 

acessibilidade, de uso de equipamentos e de sinalização técnica para a mobilidade interna e externa. No 

âmbito da segurança patrimonial e da comunidade acadêmica, ao sistema de segurança foi acrescido 

novas câmeras de vigilância em áudio e vídeo, instaladas em espaços internos e externos, a saber, 

laboratórios, bibliotecas, corredores, pátio e estacionamento com monitoramento 24 horas.  

 

À ampliação anual do acervo da biblioteca, incorporou-se a Biblioteca Virtual, portais de periódicos 

nacionais e internacionais, o portal Leitor Estácio, de acesso ao material didático (capítulos de livros 

referenciados nos Planos de Ensino das disciplinas) e livros próprios de autoria dos docentes da Estácio, 

esses últimos disponíveis no acervo do Ambiente Virtual de Aprendizagem (SIA do aluno/SAVA do 

professor) para download, os quais também possuem exemplares impressos à disposição do aluno na 

Biblioteca física do campus. Além disso, desde 2012, a IES inova e agrega valor aos cursos de saúde com 

o fornecimento gratuito de um exemplar impresso e colorido do Atlas Anatômico ao aluno ingressante, 

o qual em fins de 2016 apresenta-se também em versão digital online. 

 

De forma semelhante, o eixo indissociável entre ensino, pesquisa e extensão apresentou crescimento 

gradual através das ações e projetos desenvolvidos, muitos dos quais se caracterizaram como 
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responsabilidade social da IES, em um esforço conjunto da gestão acadêmica com a direção da IES de 

responder às expectativas da comunidade. Essas culminaram, ao final de cada semestre letivo de 2016, 

nas edições do Workshop de Socialização das Práticas Acadêmicas. Na ocasião, docentes e alunos, 

gestores e coordenadores de curso, CPA e Regulatório, equacionaram de forma dialogada questões 

didáticas e operacionais referentes à natureza das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas, uma maneira de participativa de análise das conquistas, avanços, fragilidades, desafios e 

oportunidades das políticas acadêmicas.  

 

Assentada sobre essas bases, a consolidação da Pós-graduação ocorreu através da expansão da oferta 

de novos cursos, vocacionado ainda mais nos campos da saúde e da gestão, com crescimento 

vertiginoso do número de matrículas, principalmente entre os anos de 2014 e 2015. Para o exercício de 

2016, 05 novos cursos iniciaram suas atividades, sendo 03 da área de Ciências Sociais e Aplicadas, 01 da 

Saúde e 01 das Ciências Exatas e Biológicas.   

 

Das ações estabelecidas em 2014 pela IES e destinadas ao planejamento e implantação do Plano de 

Carreira Técnico-administrativo, finalizou-se em 2015 a redação final do Plano de Carreira e Salários, 

para protocolo no primeiro semestre de 2016 na Delegacia do Trabalho. Mesmo assim, várias 

movimentações organizacionais foram registradas na IES, ao longo do ano de 2015 e 2016, com a 

consequente equiparação e/ou ascensão salarial de colaboradores beneficiados. A evolução anual no 

reajuste salarial para o conjunto de colaboradores técnico-administrativos correspondeu a 4% (2013), 

7% (2014), 7,68% (2015) e 9% (2016). Para os professores, o reajuste salarial em 2016 foi da mesma 

ordem de 9% e neste ano foi protocolado, junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia Regional do 

Trabalho do RN, novo Plano da Carreira Docente. 

 

 

Dentre as Políticas de Pessoal, a Universidade Corporativa Estácio (EDUCARE) e o Programa de 

Incentivo à Qualificação (PIQ) expandiu a oferta de cursos a distância de curta e média duração para a 

capacitação, atualização, aperfeiçoamento de docentes e colaboradores para a ambientação 

corporativa, modelo de ensino, novas tecnologias de aprendizagem interativa e colaborativa, 

metodologias inovadoras de ensino e procedimentos operacionais padrões de atendimento e gestão. 

 

 O acompanhamento acadêmico também ganhou maturidade com a implantação de novos e modernos 

sistemas digitais de registro de frequência e notas, associado ao monitoramento contínuo e 

aprimoramento ao trabalho do professor, coordenador de curso e secretaria.  

 

Aliada a tudo isso, a reprogramação de conteúdo para os painéis informativos e murais setorizados 
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(coordenações, biblioteca, secretaria, sala dos professores, laboratórios etc) contribuíram no decorrer 

dos anos para uma melhor visibilidade de calendários, eventos e comunicados institucionais e para 

evidenciar a participação de alunos e docentes em atividades diversas. 

 

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

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

 

      QUADRO: 1 - Titulação e Regime de Trabalho Docente 

TITULAÇÃO QTD % 

ESPECIALISTAS 41 38,7 

MESTRES 52 49,1 

DOUTORES 13 12,3 

TOTAL 106 100 

REGIME DE TRABALHO QTD % 

HORISTAS 49 46,2 

PARCIAL 46 43,4 

TI 11 10,4 

TOTAL 106 100 
                                          Fonte: Regulatório - janeiro/2017. 

 

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

laboratórios específicos para cada curso, tais como: Laboratório de Ensino e Práticas Experimentais – 

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

com Textoteca, (Psicologia); Laboratório de Infraestrutura de Redes; Laboratório de iMac (Publicidade e 

Propaganda); Laboratório de Técnica Dietética; Laboratório Prático I, com Cinesioterapia e Biomecânica; 

Laboratório Prático II; Laboratório Psicomotricidade; Laboratório de Psicologia Social e Saúde – LPSS; 

Serviço de Psicologia Aplicada – SPA; Laboratório de Avaliação Nutricional; Laboratório de Química dos 

Alimentos; Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Prática Social; Laboratório de 

Eletrotermofototerapia; Laboratório de Fisiologia do Exercício; Laboratório de Hidrocinesioterapia; 

Laboratório de Semiologia Respiratória; Laboratório de Ciências Biológicas (incluindo esterilização); 

Laboratório Multiuso: Ciências Morfológicas e Química; Laboratório de Semiologia/Semiotécnica 

(Enfermagem); Laboratório de Anatomia I e Laboratório de Anatomia II, com museu, necrotério e 

ossuário; Clínica Escola de Fisioterapia; Consultório de Enfermagem; Agencia Experimental Sapiens 

Ponta Negra (Publicidade e Propaganda): Empresa Júnior – Vetor (Administração) e o Núcleo de Práticas 

Sociais (Serviço Social); o Espaço Estágio-Emprego (E3) e área de convivência e cantina. A IES oferece 

também um Portal de Vagas para divulgar as oportunidades de emprego, estágio e trainee 

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

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

o seu banco de currículo. O Espaço Estágio Emprego - E3 divulga as principais ofertas, mantendo 
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atualizado o mural de Estágios e Empregos e atuando presencialmente junto aos coordenadores de 

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

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

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

 

  

1.2 Cursos ofertados (quadro atual) 

 

A IES possui atualmente aproximadamente 1.886 alunos, 106 docentes, e 34 funcionários 

administrativos, tendo no total de 140 funcionários e oferece 08 cursos ativos entre graduação e 

graduação tecnológica:  

 

       QUADRO: 2 - Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO 
AUTORIZAÇÃO 

(Portaria nº) 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

Administração 
183 de 

27/02/2007 
37 de  

19/04/2012 
703 de  

18/12/2013 

Enfermagem 
262 de 

27/03/2007 
652 de  

10/12/2013 
820 de  

30/12/2014 

Fisioterapia 
879 de 

17/10/2007 
37 de  

19/04/2012 (*) 
- 

Nutrição 
114 de 

07/03/2013 
- - 

Psicologia 
694 de 

17/12/2013 
- - 

Publicidade e Propaganda 
264 de 

27/03/2007 
264 de  

16/11/2012 
703 de 

 18/12/2013 

Serviço Social 
263 de 

27/03/2007 
39 de  

19/04/2012 
820 de  

30/12/2014 

Gestão Financeira (CST) (**) 
37 de 

19/04/2012 
432 de  

21/10/2011 
- 

Redes de Computadores 
(CST) 

261 de 
05/04/2007 

492 de  
20/12/2011 

286 de 21/12/2012 
1.092 de 24/12/2015 

Sistemas para Internet (CST) 
(**) 

261 de 
05/04/2007 

490 de  
20/12/2011 

- 

     Fonte: Regulatório - janeiro/2017. 

      (*) Curso autorizado com 150 vagas anuais. Ampliadas em 100 vagas através da Portaria Nº 419 de 30/08/2013. 

      (**) Curso em processo de extinção. 
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Destacamos no presente Documento, que os cursos desta IES funcionam de forma regular, conforme 

previsto nos Atos Regulatórios expedidos pelo MEC. Assim, demonstra-se abaixo, os conceitos de 

Cursos (CC), obtidos em seus últimos Atos Regulatórios: 

 

QUADRO: 3 - Conceitos de Cursos obtidos em seus últimos Atos Regulatórios 

CURSO 
ATO 

REGULATÓRIO 
CONCEITO 
CURSO - CC 

ANO CC 

Administração 703 de 18/12/2013 4 2013 

Enfermagem 820 de 30/12/2014 4 2014 

Fisioterapia 37 de 19/04/2012 3 2014 

Psicologia 17/12/2013 3 2013 

Publicidade e Propaganda 703 de 18/12/2013 4 2013 

Serviço Social 820 de 30/12/2014 4 2014 

Gestão Financeira (CST) 432 de 21/10/2011 3 2011 

Redes de Computadores (CST) 1.092 de 24/12/2015 4 2015 

Sistemas para Internet (CST)  20/12/2011 3 2011 
          Fonte: Regulatório - janeiro/2017. 

 

Os resultados do ENADE 2015 ainda não foram divulgados.  Assim, apresentamos o resultado do ENADE 

2014, divulgado em dezembro de 2015, indicando os conceitos dos cursos obtidos pela IES, conforme 

tabela a seguir: 

 

 QUADRO: 4 - Conceitos dos cursos no ENADE 2014  

CURSO 
Conceito 
ENADE 

(Contínuo) 

Conceito 
ENADE 
(Faixa) 

Rede de Computadores (CST) 2,665 3 
  Fonte: MEC – dezembro/2015. 

 

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

Tabela a seguir: 

 
  QUADRO: 5 - CPC dos cursos no ENADE 2014 

CURSO 
CPC 

(Contínuo) 
CPC (Faixa) 

Rede de Computadores (CST) 2,9514 4 

  Fonte: MEC – dezembro/2015. 
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O Índice Geral de Cursos (IGC), construído com base numa média ponderada das notas dos cursos de 

graduação, está demonstrado na Tabela abaixo: 

 

QUADRO: 6 - Índice Geral de Cursos (IGC) 

Último ano do 
ENADE avaliado 

Nome da IES Sigla da IES 
IGC 

(Contínuo) 
IGC (Faixa) 

2014 Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte 
ESTÁCIO 
FATERN 

2,382 3 

 Fonte: MEC – dezembro/2015. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

A avaliação institucional, projeto desenvolvido pela IES, representa um compromisso com a busca da 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

buscando atender a uma tripla exigência da instituição contemporânea:  

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

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

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

 

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

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

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

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

Institucional, irá constitui-se no alicerce que fundamenta a sua gestão, na medida em que serve como: 

(a) indicador de eficácia da configuração institucional adotada; (b) balizadora nas declarações da missão 

da Instituição; e (c) da relação contida entre a concepção de educação superior e a prática efetiva do 

cotidiano. 

 

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

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

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

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

Extensão. Como Objetivos Específicos, a Autoavaliação Institucional visa:  

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

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

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

4. Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas em lei;  

5. Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a atualização/reformulação 

do Projeto Institucional;  

6. Fortalecer o compromisso social da Instituição; e  

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

 

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

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

Superior – SINAES seria paradoxal estabelecer critérios e normas rígidas para a avaliação, cujo processo 

não se encerra em si mesmo. 

 

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

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

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

com o apoio da alta gestão da ESTÁCIO FATERN e com a disponibilização de informações e dados 

confiáveis – A Comissão Própria de avaliação – CPA. 

 

A Comissão Própria de Avaliação atualmente está constituída pelos seguintes representantes dos 

segmentos da Instituição: 

 

I. Andréa Mota Bezerra de Melo, Aline de Medeiros Silva - representante(s) do corpo docente; 

II. Kassilene Pereira de Macedo, Andréa Farias Felipe - representante(s) do corpo discente;  

III. Rodolfo Ferreira do Nascimento, Andreia Nascimento Soares - representante(s) do corpo 

técnico-administrativo; 

IV. Mayara Teixeira Laurentino Acipreste, Maria da Conceição Varella Tinoco - representante(s) 

da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com a IES. 

 

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

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

 

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

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

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

diferentes setores da Instituição. 
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Compete à CPA da IES:  

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

no PDI e PPI; 

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

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

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

4. Constituir subcomissões de avaliação;  

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

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

aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

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

institucional;  

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

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

(INEP), no âmbito do SINAES;  

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

autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e recredenciamento da 

Instituição, disponibilizando informações resultantes do processo de avaliação interna da IES. 

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

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

regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas da avaliação. 

 

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

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

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

serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas. 

 

A autoavaliação acadêmica da IES ocorre semestralmente por meio de: 

- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas 

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

questionários são respondidos pelos Alunos, Docentes e Coordenadores.  

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

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

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

PDI.  

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

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

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

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

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

tanto para a IES quanto para os funcionários. Os benefícios que poderão ser obtidos são: 

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

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

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

em que atua, nos seguintes aspectos: (a) conhecimento a respeito dos documentos oficiais da 

IES; (b) resultados dos processos de avaliação e sua aplicação na gestão da IES; (c) condições 

institucionais para capacitação e aprimoramento profissional; e (d) infraestrutura da IES para o 

funcionamento dos cursos. 

 

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

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

internalizado pela comunidade e uma fonte de informações capaz de levar a IES a refletir sobre si 

mesma. 

 

Os resultados das pesquisas são sistematizados num Relatório de Autoavaliação que conterá, além dos 

resultados descritivos, análises críticas das 10 dimensões positivadas no art. 3º da Lei 10.861/2004, em 

consonância com o que prescreve o PDI da IES, sugestões de melhoria, com o intuito de que as mesmas 

possam contribuir para o realinhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional. Na verdade, esse 

relatório anual construído pela CPA traçará um desenho de qualidade de ensino ministrado pela IES. 

 

 

Participação da comunidade acadêmica  

 

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

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

comunidade externa na Comissão Própria de Avaliação, objetivando a sua efetiva implementação. Essa 

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

sensibilização e operacionalização, até o conhecimento dos resultados e melhorias.  

 

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

acordo com as diretrizes do SINAES, visando tornar o sistema de autoavaliação um instrumento aceito e 

internalizado pela comunidade e uma fonte de informações capaz de levar a Instituição a refletir sobre 

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

constituem, na verdade, as formas de legitimar a participação da comunidade acadêmica sendo, por 
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isso, consideradas pela IES como princípio prioritário nos processos de avaliação. 

 

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

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

constatadas pelas informações provenientes da Avaliação Externa. 

 

 

Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica: 

 

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

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

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

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

postados nos principais murais da IES. 

 

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

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

IES, em atendimento à Portaria 40. Também, as informações são apresentadas nas reuniões para 

coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 

 

 

Análise e utilização dos Resultados  

 

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

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

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

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

Organizacional) e dos relatórios de avaliações externas, a CPA apresenta aos gestores os resultados 

consolidados, propõe ações de melhoria e participa diretamente do (re)planejamento das ações a 

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

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

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

melhoria de serviços e infraestrutura. Quando as informações são divulgadas para os Coordenadores de 

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

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

fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades.  
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A CPA elabora pareceres relacionados às dez dimensões do SINAES avaliadas e recomendações sobre a 

necessidade de melhorias para todos os setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das 

forças institucionais. As oportunidades para melhorias e os pontos fortes identificados no processo de 

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

avaliativos contribuem para a avaliação do desempenho das estratégias e iniciativas implantadas no 

ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica ou a manutenção das estratégias desenvolvidas. Em 

função da avaliação, novas estratégias e iniciativas podem ser definidas para superar as fragilidades 

identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elabora 

documentação com informações relacionadas a esse processo (resultados das pesquisas, ENADE, 

pontos fortes e fracos e evolução dos indicadores institucionais) e os apresenta à comunidade 

acadêmica. Os Coordenadores, com respectivos docentes e discentes, reavaliam e redefinem junto com 

os Gestores da IES, as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. A CPA acompanha os trabalhos 

dos Cursos e da IES como um todo para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos planos de 

ação, no sentido de efetivar e garantir os compromissos da Instituição para com a sociedade.   

 

Assim, todos os resultados avaliativos (internos e externos, incluindo o ENADE) são ferramentas 

gerenciais para a evolução da IES e para o planejamento das ações de melhoria necessárias.   

 

  

Elaboração do relatório de autoavaliação   

 

O Relatório Autoavaliação Institucional da IES, elaborado pela CPA e postado anualmente no sistema e-

MEC, tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional realizada, com base 

nas avaliações internas e externas.   

 

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

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

decisões da IES e deve estar retratado no referido Relatório. 

 

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

da IES está consolidada no Relatório de Autoavaliação Institucional, que tem por finalidades fomentar a 

cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação externa. 

 

 Esse Relatório é elaborado pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas 

pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas e os documentos 
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oficiais da IES. No caso dos questionários respondidos nas pesquisas internas, avalia-se a pertinência 

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

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

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

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

 

Em atendimento à Portaria 40, um resumo desse Relatório, com as principais informações e resultados 

do processo de autoavaliação da IES é disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia na íntegra 

do Relatório também é encaminhada pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos Professores e à 

Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por todas as partes 

interessadas na avaliação institucional da IES. Também, as informações são apresentadas nas reuniões 

para coordenadores, docentes e colaboradores. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

3.1.1. Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

 Ensino – Graduação: 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Propiciar espaços para a 
discussão interna e externa 
dos projetos pedagógicos dos 
cursos previstos no PDI, 
visando a uma contínua 
avaliação das práticas 
pedagógicas e sua real 
consonância com a vida e com 
o mundo do trabalho. 

Apresentação do novo PDI 2016-
2020 para o corpo diretivo e os 
coordenadores dos 8 cursos ativos 
pela CPA e Pesquisa Institucional 
(PI)/Regulatório. 

Socialização parcial do novo PDI 
2016-2020 entre os 
componentes a comunidade 
acadêmica. 

Articulação dos objetivos do PDI 
com os próximos eventos 
regulatórios de recredenciamento 
institucional, reconhecimento dos 
cursos de Nutrição e Psicologia, 
renovação de reconhecimento do 
curso de Fisioterapia, além da sua 
coerência com os programas de 
conteúdos estabelecidos para o 
ENADE 2015-2016. 
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Formular e implementar 
sistemas de avaliação dos 
projetos pedagógicos e da 
qualidade dos cursos. 

Análise pela CPA e PI/Regulatório 
das revisões/atualizações dos PPCs 
da área de Saúde e, por 
conseguinte, das matrizes 
curriculares dos cursos, em 
particular, os de Nutrição, 
Psicologia e Fisioterapia. 

Difusão sistemática e periódica 
das atualizações dos PPCs entre 
todos os componentes da 
comunidade acadêmica, 
considerando os eixos do ensino, 
pesquisa/educação investigativa 
e extensão. 

Pertinência dos currículos 
(concepção e prática), tendo em 
vista os objetivos institucionais, às 
demandas sociais (científicas, 
econômicas, culturais etc.) e às 
necessidades individuais do 
processo de ensino-aprendizagem 
que fundamentam o novo PDI 
2016-2020. 

Realização da sexta edição do 
Workshop de Socialização das 
Práticas Acadêmicas com a 
apresentação pública de 49 
atividades desenvolvidas por 
professores e alunos no ano. 

Participação reduzida de 
docentes e discentes na 
condição de ouvintes. 

Socialização de resultados das 
atividades desenvolvidas além da 
sala de aula, para uma banca 
avaliadora, composta pela Gestão 
Acadêmica da IES, CPA, 
PI/Regulatório e Coordenação da 
Iniciação Científica e da Extensão.   

 Fortalecimento dos fóruns 
internos de políticas setoriais 
como espaços de debates, de 
análise crítica das práticas 
desenvolvidas e dos resultados 
das avaliações feitas interna e 
externamente, com vista à 
elucidação ou redefinição dos 
rumos da instituição. 

Assegurar a formação cidadã 
dos alunos, com visão 
empreendedora e senso 
crítico. 

Atuação do NDE dos cursos, em 
particular, de Publicidade e 
Propaganda na idealização científica 
e proposta didático-pedagógica 
para o UP Publicitário, o evento sob 
a organização do corpo discente 
através da Agência Escola Sapiens, 

Divisão da programação em 
várias salas e em horários 
simultâneos em razão do 
tamanho reduzido dos espaços 
para abrigar um número maior 
de participantes do curso e a 
diversidade de atividades. Não 

Programação do evento articulada 
com os 3 pilares (ensino, 
pesquisa/educação investigativa e 
a extensão), através de painéis, 
debates, apresentação de projetos 
de iniciação científica, atividades 
práticas e TCCs. 
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em que foram abordadas as novas 
tendências da comunicação e do 
marketing na era dos nativos 
digitais. 

houve abertura de vagas para 
outras IES. 

Inscrição e participação de 100 
alunos regulares do curso, além de 
30 vagas preenchidas com 
egressos, pós-graduandos e 
profissionais. 

  Atendimento às Diretrizes 
Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, 
de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 
30/05/2012, com o tema 
FEMINICÍDIO, no Madrugadão 
criativo, evento paralelo ao UP. 

Realização da EXPOTEC – Feira de 
Exposição Tecnológica com o tema 
Cultura Afrodescendente, dentro 
do conjunto de ações empreendidas 
para o projeto integrador Nutrição 
em Foco, envolvendo aulas práticas, 
atividades estruturadas, atividades 
complementares e extensão. 

Tempo reduzido para envolver 
outros cursos às ações 
implementadas, tendo em vista a 
transdisciplinaridade. 

Incentivo à reflexão e observação 
com vistas a uma atuação 
profissional criativa, eficiente e 
ética.   

Aprendizagem baseada em 
problemas para o crescimento 
discente como cidadãos e 
profissionais (metodologias 
ativas). 
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Atendimento às Diretrizes 
Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afrobrasileira, Africana e 
Indígena, nos termos da Lei Nº 
9.394/96, com a redação dada 
pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 
11.645/2008, e da Resolução 
CNE/CP N° 1/2004, fundamentada 
no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 

Adotar práticas pedagógicas 
que permitam a reflexão e 
acompanhamento do avanço 
científico-tecnológico e 
cultural. 

Produção do #FisioDicas, filmes 
curtos, compartilhados pelas redes 
sociais com explicações de 
conteúdos pontuais pelos 
professores do curso, como 
estratégia de preparação para o 
ENADE 2016 do Curso de 
Fisioterapia.  

Ações simultâneas ao calendário 
letivo de aulas e avaliações de 
aprendizagem. 

Contribuição para que o aluno 
memorize o assunto abordado. 

Desenvolvimento de materiais 
pedagógicos e incorporação de 
avanços tecnológicos. 

Estímulo para que o aluno seja 
sujeito de metodologia 
participativa do ensino a partir do 
uso de inovações didático-
pedagógicas. 

Implantação da Sala VIP, espaço 
exclusivo para a preparação e 
integração dos alunos elegíveis para 
o ENADE 2016, do ciclo da área de 
saúde. 

Insuficiente disponibilidade de 
horários por parte dos alunos 
para participação de todas as 
atividades. 

Desenvolvimento de atividades 
diversificadas como: decoração 
temática, relaxamento, 
planejamento de estudos no 
modelo canvas, palestras, revisão 
de conteúdos etc. 
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Nutricake: alimentação 
balanceada para os alunos 
durante as atividades do curso de 
Nutrição. Estímulo ao 
desempenho proativo durante os 
simulados com receitas 
diversificadas.  

Uso do WhattsApp como veículo 
estratégico de motivação e 
integração entre os cursos da 
Saúde, para o ENADE 2016. 

Incentivo a todos os 100 alunos 
elegíveis do curso de Serviço 
Social, solucionando em parte a 
demanda dos que não tinham 
horários presenciais mais flexíveis, 
com vídeos motivacionais 
gravados de forma direta e 
espontânea pelos professores. 

Compartilhamento de infográficos 
explicativos e mapas dinâmicos 
para auxiliar no deslocamento dos 
alunos no dia da prova. 

Disponibilizar recursos 
didático-pedagógicos 
imprescindíveis para a garantia 
de qualidade do ensino. 

Implementação de melhorias no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(SAVA) e Sistema de Informações 
Acadêmica (SIA). 

  

Ampliação do número de 
títulos/exemplares dos livros 
didáticos hipertextuais de autoria 
de docentes da IES, disponíveis em 
formato impresso para empréstimo 
na Biblioteca.  

Insuficiente divulgação nos 
espaços da Biblioteca, sala dos 
professores e salas de aula. 

Material atualizado em sintonia 
com as demandas do mercado e 
às inovações didático-
tecnológicas. 
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Aplicação do VitaGame 2016, jogo 
interdisciplinar, desenvolvido por 
docente do curso de Nutrição, 
como Atividade Estruturada da 
Disciplina de Nutrição Humana, 
para 42 alunos do 3º período.  

Ausência de 20% dos alunos 
ativos na disciplina. 

Incentivo à criatividade docente 
quanto a elaboração de recursos 
didático-pedagógicos em sintonia 
com o fluxo de informação da 
sociedade tecnológica e do 
competitivo mercado de trabalho. 

62,5% de acerto nas questões 
durante o VitaGame, com o 
aprofundamento dos 
conhecimentos estudados sobre 
as diversas vitaminas e as 
principais enfermidades causadas 
pelo consumo inadequado das 
mesmas, de forma divertida e 
desafiadora.  

Discussão de artigos científicos 
sobre o tema, nas aulas que 
antecedem o game para posterior 
alimentação do banco de dados 
nas aulas que antecedem e 
distribuição de prêmios para 
estimular os vencedores. 

Formular e implantar 
estratégias de qualificação e 
capacitação para o corpo 
docente e administrativo. 

Realização pelo NAPED – Núcleo de 
Apoio Pedagógico e Experiência 
Docente de 2ª Oficina de Avaliação 
e Elaboração de Questões, para 24 
docentes os cursos de Fisioterapia, 
Nutrição, Enfermagem. 

Inclusão da atividade para todos 
os cursos, de forma contínua, 
cumulativa, sistemática e 
colaborativo-crítica na rotina 
docente. 
 

Nivelamento em nível de 
complexidade e diversidade das 
questões elaboradas pelos 
docentes da IES em atendimento 
as DCN e aos modelos de 
avaliação implementados pelo 
INEP/ENADE, bem como às 
exigências de processos seletivo 
profissionais.  
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Participação de docentes nos cursos 
da Educare, por meio do Programa 
de Incentivo à Qualificação Docente 
– PIQ. 

Períodos e prazos pré-fixados 
para conclusão dos cursos 
(sincronismo). 

Aprimoramento do papel docente 
quanto a atualização de práticas 
acadêmicas e da tecnologia 
educacional e alinhamento com 
procedimentos de avaliação de 
desempenho acadêmico. 

Ambientação e treinamento para 4 
novos docentes, contratados para 
início das atividades em 2016.2. 

 Papel decisório do NAPED na 
integração do docente às rotinas 
de trabalho, código de conduta e 
de ética. 

 

Análise da CPA: 

 

A proposta pedagógica da ESTÁCIO FATERN, definida em seu novo Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2016-2020, apresenta-se como 

expressão da articulação da IES com seus valores estabelecidos de cooperação, transparência, respeito, comprometimento e inovação. Sendo 

assim, ao propor contribui para firmar internamente uma identidade de trabalho coletivo em que o conhecimento produzido deve ser 

discutido, construído e reconstruído, revela o pilar sobre o qual vem investindo sua gestão participativa, focada na disseminação da cultura 

avaliativa e refletida na evolução do conjunto institucional. O ISA – Índice de Satisfação do Aluno 2016.1 mostra-se exemplar neste sentido, 

pois demonstra não apenas o atingimento da meta anual estabelecida (da ordem de 3,83), mas uma ascendente curva à favorabilidade das 

ações empreendidas. Tendência expressa ISA seguinte, 2016.2, com 3,88% percentuais. 
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QUADRO: 7 – Evolução do ISA dos cursos | 2015.2 a 2016.2 

Curso 
Média do Professor Média do Curso ISA DOS CURSOS 

2015.2 2016.1 2016.2 2015.2 2016.1 2016.2 2015.2 2016.1 2016.2 

ADMINISTRAÇÃO 3,92 4,15 4,10 3,33 3,49 3,16 3,63 3,82 3,63 

ENFERMAGEM 4,17 4,37 4,28 3,53 3,80 3,52 3,85 4,08 3,90 

FISIOTERAPIA 4,14 4,26 4,37 3,22 3,44 3,42 3,68 3,85 3,89 

NUTRIÇÃO 4,21 4,32 4,33 3,30 3,54 3,39 3,75 3,93 3,86 

PSICOLOGIA 4,29 4,35 4,30 3,78 3,92 3,91 4,03 4,13 4,11 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

3,56 3,74 3.91 3,29 3,86 3,28 3,43 3,80 3,60 

REDES DE 
COMPUTADORES 

3,70 4,18 3,07 3,14 3,13 2,40 3,42 3,65 2,74 

SERVIÇO SOCIAL 4,06 4,17 4,08 3,26 3,58 3,47 3,66 3,88 3,77 

ESTÁCIO FATERN 

MÉDIA DA IES MÉDIA DO PROFESSOR ISA DA IES 

3,27 3,39 3,50 4,10 4,26 4,26 3,69 3,83 3,88 

                  

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

É importante destacar que o crescimento gradativo dos resultados, inclusive, evidenciado em 

todos os cursos da IES, está em consonância com o Plano Estratégico da ESTÁCIO FATERN, 

norteador do trabalho coletivo de aquisição de conhecimentos de toda a comunidade interna, 

habilitada de forma continuada para operá-los com competência, atitudes sociais de 

cooperação, solidariedade e compromisso ético.  

 

Nessa perspectiva, o ensino da graduação (bacharelado e tecnológica), a pesquisa/educação 

investigativa, a extensão e a gestão tem implementado melhorias constantes relacionadas às 

metas firmadas e contempladas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES. Cabe a CPA 

apresentar uma análise do contexto das políticas de ensino da graduação, tendo em vista a 

aferição do impacto na comunidade acadêmica. 

 

Na Avaliação Institucional de 2016, os alunos foram indagados sobre a política de ensino 

adotada pela IES, sobre os métodos de ensino e os processos didáticos para garantir a 

construção do conhecimento. Para todas as questões, foi utilizada a escala na qual 1 significa” 

Extremamente Insatisfeito” e 5 significa “Extremamente Satisfeito”. Considera-se, a título de 

projeção para algumas análises deste 2º Relatório, a soma obtida entre as escalas 3 a 5 como 

tendência satisfatória. As questões são agrupadas em 10 campos específicos, das quais os 

maiores índices de favorabilidade se concentram na relação do aluno com o seu curso, em 
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particular, na atuação do docente, com 79,3% de satisfação no primeiro semestre de 2016. O 

índice de 2016.1 corrobora o obtido nas avaliações anteriores e, consolida-se, no segundo 

semestre de 2016, com 79,4%. 

 

 

GRÁFICO: 1 – Maiores índices de favorabilidade | ISA 2016 

  

 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

 

 

De modo relevante e contínuo, portanto, os alunos percebem a contribuição do corpo docente 

para o alto nível da IES. 

 

No campo CURSO da Avaliação Institucional, com relação ao Conhecimento do Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC (perfil do egresso, disciplinas mínimas, eletivas e optativas, 

Atividades Acadêmicas Complementares - AAC; Estágio Curricular/Supervisionado e Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC) é satisfatório para 83,5% dos alunos avaliados em 2016.1, 

considerando no cálculo os 27,8% neutros e que, no total, sinalizam para uma percepção 

discente positiva.  
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GRÁFICO: 2 – Curso | ISA 2016.1 

 
Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

 

O somatório em 2016.2 expressa, por sua vez, uma queda de 2,9% no índice CURSO, isto é, 

registra 80,6% de favorabilidade, considerando a escala de 3 a 5. A CPA entende que essa 

alteração espelha a própria incerteza discente com relação aos rumos do país e do mercado de 

trabalho diante de crise político-econômica instaurada na segunda metade do ano, com 

consequente inquietação e instabilidade sobre os setores de produção e mãos de obra brasileira. 

No entanto, o percentual obtido ainda supera os 60% em 2015, o que demonstra o trabalho 

decisivo do NDE e Colegiado dos cursos, no empenho criativo de atividades desafiadoras 

baseadas em situações problemas e o do empreendedorismo do corpo discente na resolução 

das questões contextualizadas. 
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GRÁFICO: 3 – Curso | ISA 2016.2 

 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Tal satisfação é resultado da política adotada pela Estácio FATERN que concebe seus currículos, 

considerando a articulação entre teoria e prática, em um planejamento de ensino organizado, 

com orientações para aglutinar programas e sistematizar os projetos de iniciação científica, 

desenvolvidos pelo o corpo docente e o discente, e a implementação da interdisciplinaridade 

entre os cursos oferecidos. 

 

Em relação ao ingresso no mercado de trabalho, a apreciação dos estudantes sobre a 

contribuição das aulas práticas e da preparação oferecida pela Instituição resultou em índices 

também elevados, apesar da conjuntura nacional mencionada anteriormente, respectivamente 

de 82,3% (2016.1) e 77,9% (2016.2), considerados os neutros. 

 

A ESTÁCIO FATERN visa cada vez mais a formação de um profissional que atenda às diferentes 

demandas sociais e que se articule aos aspectos inovadores que se apresentam no mundo 

contemporâneo. Sendo assim, oportuniza a participação dos alunos em Atividades Acadêmicas 

Complementares - (AAC) que envolvam também professores e a comunidade interna e externa, 

de modo a fortalecer o conhecimento aplicado a partir dos eixos definidos no PDI 2016-2020 de 

cidadania, cientificidade-acadêmica, empregabilidade, empreendedorismo e inovação, além da 

sustentabilidade. Para as AAC, a marca de satisfação em 2016.1 registrou 80%, valor superior ao 

percentual obtido no segundo semestre (75,1%) quanto à organização e funcionamento do 

Estágio Curricular/Supervisionado dos cursos para a formação profissional. 
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No âmbito do ensino, as práticas disciplinares e atividades estruturadas ilustram bem esses 

aspectos da formação. O conhecimento aplicado, uma das diretrizes norteadoras do modelo de 

ensino da IES descrito no PDI, parte do princípio da contextualização. Desse modo, a Oficina de 

Fitoterápicos realizada para a comunidade externa, alunos e funcionários em setembro de 2016, 

constrói-se da articulação de conteúdos curriculares com o cotidiano dos alunos. A ação ocorreu 

dentro da programação da 4ª Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Estácio, 

envolveu 12 estudantes de Nutrição e 1 professor, os quais realizaram 250 atendimentos, 

estabelecendo uma relação de reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, 

favorecendo uma aprendizagem significativa, baseada na diversidade pessoal, social e cultural 

dos estudantes. 

 

Por sua vez, a realização do Mutirão de Negociação de Dívidas, aberto à comunidade adjacente, 

abrange –  em se tratando ainda de AAC – o eixo da Empregabilidade, Empreendedorismo e 

Inovação. Amplia, portanto, o conhecimento do aluno através da flexibilização curricular 

horizontal assegurada pela oferta de atividades, nas quais seu protagonismo é aferido e 

aprofundado quando aplicado de modo interdisciplinar. Participaram dessa ação, 30 acadêmicos 

de Administração e 02 professores que, ao final, somaram 74 atendimentos. 

 

No âmbito do ensino, da pesquisa/educação investigativa e da extensão, a oferta de Atividades 

Acadêmicas Complementares (AAC) pela IES para participação do aluno mostra-se igualmente 

satisfatória para mais de 70% dos entrevistados dos entrevistados em 2016.  

 

QUADRO: 8 – Curso/AAC | ISA 2016 

 ASPECTOS COM MENOR FAVORABILIDADE - 
CURSO - ISA 2016 

1 2 3 4 5 3 a 5 

2016.1 Oportunidades oferecidas para participar de 
Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) - 
(ex: cursos de nivelamento, revisão, palestras, 

oficinas de leitura, iniciação científica, seminários 
de pesquisa, projetos que envolvam alunos e 

professores junto à comunidade, etc.) 

7,6% 12,3% 27,4% 27,1% 25,6% 80,1% 

2016.2 12,6% 15,2% 28,8% 23,2% 19,6% 71,5% 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Com o objetivo de consolidar os aspectos relacionados à excelência do CURSO, em um contexto 

geral a CPA entende que a maioria das ações está em execução como mostram os resultados, 

apenas destaca para o reforço na divulgação dos procedimentos em uso de modo a aumentar o 

conhecimento discente quanto aos critérios de avaliação e regras para as AAC, Trabalho de 

Conclusão de Curso, Extensão, Iniciação Científica e outros. 

 



42 

 

A cultura de avaliação existe e está consolidada na IES, assim como sua divulgação interna 

acontece de maneira intensa e qualificada pelos vários níveis hierárquicos, contudo o corpo 

discente necessita assumir seu papel no acompanhamento contínuo das ações. Nesse sentido, 

torna-se igualmente importante incrementar o índice favorabilidade sobre a divulgação das 

ações de melhoria implantadas no curso/campus com base nos resultados da Avaliação 

Institucional, apesar das reuniões com representantes de turma e dos murais de divulgação 

(CPA, coordenações etc.). 

  

QUADRO: 9 – Curso/Ações de Melhoria | ISA 2016 

 
ASPECTOS COM MENOR FAVORABILIDADE - CURSO - ISA 2016 1 2 3 4 5 3 a 5 

2016.1 
Conhecimento das Ações de Melhoria implantadas em seu 

Curso/Campus com base nos resultados da Avaliação Institucional. 

9,6% 13,0% 29,2% 26,6% 21,6% 
77,3% 

 

2016.2 12,4% 14,5% 31,5% 24,1% 17,4% 
73,1% 

 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

No que se refere ao trabalho da CPA, no primeiro semestre de 2016 – entre os meses de abril e 

maio – incluiu-se em suas ações de sensibilização com os alunos, a entrega comentada do 

folheto “ Você é o Avaliador”, elaborado com todas as dimensões da Avaliação Institucional 

2016.1 e os aspectos abordados em cada uma, de forma a melhorar a compreensão de certos 

itens, nomenclaturas e/ou esclarecer dúvidas. Por ocasião dessas visitas em sala, também os 

resultados do Índice de Satisfação do Aluno (ISA 2015) foram apresentados de maneira 

contextualizada. A ação é permanente e deve visar à amplitude, principalmente, com a 

implantação do novo PDI. 

 

A atividade de Estágio Curricular Supervisionado dos cursos da Estácio FATERN, momento de 

articulação teórico-prática entre os conhecimentos recebidos em sala de aula e a realidade do 

mundo do trabalho em que o acadêmico poderá atuar, tem a sua organização e qualidade do 

funcionamento/contribuição para a formação profissional muito satisfatória para 51,8% dos 

alunos participantes da pesquisa e neutra para 28,2% desses, o que de certa forma revela que, 

em termos de estágios, a favorabilidade indicada em 2015 (75,4%) cresceu em 2016.1, ao se 

somarem as escalas de 3 a 5. Em 2016.2, o índice de satisfação geral com a dimensão 

CURSO/Estágio é da ordem de 75,1%.  A atuação da IES, portanto, vem possibilitando a 

preparação e o aperfeiçoamento do aluno a partir do desenvolvimento de competências e 

habilidades específicas de seu futuro campo de atuação. Com esses resultados, é possível fazer 

projeções ascendentes para os semestres subsequentes. 
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QUADRO: 10 – Estágios Supervisionados 2016 

ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS – 2016 

CURSO ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

CAMPO DOCENTES  ALUNOS  RESULTADOS LOCAL 

E. S. em 
Fisioterapia 
9º período 

3 8 12 36 

1.988 
atendimentos 

2016.1 

Vila Ponta Negra/Lar da Vovó, UBS 
Nova Parnamirim/Grupo Vitalidade, 

Clínica Escola CMEI/NAM e 
Laboratórios da IES. 

371 
atendimentos 

2016.2 

E. S. em 
Fisioterapia 
10º período 

3 7 11 30 

259 
atendimentos 

2016.1 

Hospital Estadual Deoclécio 
Marques, Maternidades Divino Amor 

e Araken Pinto, 
Hospitais Walfredo Gurgel e Giselda 

Trigueiro, Centro de Reabilitação 
Infantil (CRI) 699 

atendimentos 

2016.2 

E. S. em 
Fisioterapia 

Cardiovascular 

4 8 6 20 

 

204 
atendimentos 

2016.1 

Clínica Escola e Laboratórios da IES 

E. S. em 
Fisioterapia 
Traumato-
Ortopedia 

Hospital Estadual Deoclécio Marques 
e Laboratórios da IES 

E. S. em 
Fisioterapia 
Fisioterapia 
Comunitária 

103 
atendimentos 

2016.2 

UBS Ponta Negra e Laboratórios da 
IES 

E. S. em Grupo Chikungnya e 
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Fisioterapia 
Reumatologia 

Laboratórios da IES 

E. S. em Nutrição 
Clínica 

1 2 1 6 100 
atendimentos 

2016 

Hospital Walfredo Gurgel e Clínica 
Santa Maria 

E. S. em 
Alimentação 

Coletiva 

1 17 2 42 637 
atendimentos 

2016 

Supermercados Carrefour Zona 
Norte e Sul, Pizzaria Reis Magos 

Midway Mall e Engenheiro Roberto 
Freire, Restaurantes Camarões, 
Restaurante Mazzano, Vicunha 

Têxtil, Escola Lápis de Cor, Hotéis 
Magestic, Infinity e Marsol, Hospital 
Walfredo Gurgel, Hospitais de Santo 
Antônio e de João Câmara, IFRN de 

João Câmara, Lar do Ancião 
Evangélico e CAPS ll Parnamirim 

E. S. em 
Enfermagem 

01 01 02 52 Média de 250 
atendimentos 

2016.1 

UBS de Cidade da Esperança 

Média de 300 
atendimentos 

2016.2 

E. S. em Serviço 
Social 

06 em 2016 
 

30 em 
2016.1 
24 em 
2016.2 

11 
orientador

es de 
ensino em 

2016 

2016.1 
99 alunos 

em 
campo 

35 supervisores 
de campo em 

2016.1 
Est. I-5º 

período: 26 
Est. II-6º 

período: 32 
Est. III-7º 

período:41 

Natal: CRAS Zona Norte e Sul; CREAS; 
Dom Bosco; ADOTE; Abrigo de 
Idosos Juvino Barreto; Hospital 

Walfedo Gurgel; Bolsa 
Família/SEMTHAS; USB Pitimbu; 
Minha Casa, Minha Vida/SEHAB; 

CAERN; CEDUC Padre João Maria; 
ESTÁCIO FATERN; NPJ/Central do 

Cidadão; UBS Pirangi; Clínica Heitor 
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2016.2 
69 alunos 

em 
campo 

26 supervisoras 
de campo em 

2016.2 
Est. I-5º 

período: 25 
Est. II-6º 

período: 19 
Est. III-7º 

período:26 

Carrilho. Parnamirim: CASE; CRAS; 
CREAS; Maternidade Divino Amor. 
Ceará-Mirim: APAE; CRAS; CREAS; 
Hospital Dr. Percílio. São José do 

Mipibu: CAPS; CRAS; CREAS; NASF. 

              Fonte: Coordenações de cursos/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Além disso, atuação do Espaço Estágio Emprego – E3 vem sendo fundamental, com orientação, esclarecimento de dúvidas sobre estágio, 

emprego, carreira e informações sobre os eventos no Campus. Através do E3, o aluno poderá interagir com as empresas e conhecer as 

tendências do cenário corporativo, ampliando suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, além de ser orientado para elaboração 

de currículo e realização de entrevistas/seleções. 

 

O E3 - Espaço Estágios e Emprego, que tem por objetivo ampliar as possibilidades de inserção no Mercado de Trabalho. Trata-se de um 

espaço exclusivo para alunos e graduados da instituição para o atendimento presencial, com orientação de carreira e encaminhamento ao 

mercado de trabalho, por meio de parceria entre agências de integração e empresas empregadoras. Através de um rodízio presencial semanal, 

agências e empresas divulgam suas vagas, oferecendo sempre uma programação, como palestras e oficinas, voltadas ao tema da 

empregabilidade. Além do contato com os empregadores, os estudantes têm acesso a uma equipe, que realiza orientação de carreira, dando 

dicas de como elaborar um bom currículo e de como potencializar as suas qualidades numa entrevista ou processo seletivo.  

 

O E3 é um ambiente empresarial moderno onde os alunos têm a oportunidade de interagir e conhecer as melhores chances para incrementar a 

sua carreira profissional através da aproximação Empresa-Escola, receber orientação para o desenvolvimento profissional, ampliando as suas 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho. O atendimento é presencial, personalizado e gratuito e todos os alunos têm acesso aos 

serviços oferecidos. Em 2016, na IES, já foram encaminhados, pelo E-3, 60 (sessenta) alunos para vagas ofertadas no, mercado de trabalho. 
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3.845 vagas foram ofertadas ao alunado entre estágios e empregos durante o ano de 2016, além da preparação para a participação em 

processos seletivos. 

 

A observância discente quanto ao Material didático das disciplinas vem se projetando de forma positiva, com tendência da ordem superior a 

80% em 2016. Uma provável razão disso, são os títulos impressos e digitais de autoria do corpo docente da IES, com farta produção e 

distribuição para todos os alunos e disponíveis para acesso físico e download pelo SAVA  - Sala de Aula Virtual do Aluno e Leitor Estácio, com 

particular destaque para a interface mobile.   

 

Os Programas de Apoio Discente operaram de maneira eficaz e os dados positivos refletem um trabalho institucional contínuo na busca de 

melhorias do ensino e, consequentemente, na ampliação de oportunidades para os discentes, ingressantes e veteranos. Em 2016, foram 

realizados na modalidade presencial, nivelamentos em Química Básica, reforço e revisão em Bioquímica, bem como, reforço em Anatomia 

Sistêmica. 
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QUADRO: 11 – Curso/Programas de Apoio Discente | ISA 2016 
 

  
ASPECTOS COM MENOR FAVORABILIDADE - 

CURSO - ISA 2016 
1 2 3 4 5 3 a 5 

2016.1 
Satisfação quanto aos programas de apoio 
discente (apoio psicopedagógico, acolhimento 
ao ingressante, programas de acessibilidade ou 
equivalente, nivelamento e/ou monitoria). 

9,7%  13,2% 28,6% 26,1% 22,4% 
77,1% 

 

2016.2 13,7% 13,2% 28,7% 23,2% 19,2% 
71,1% 

 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Ao analisar os resultados, a CPA observa que é oportuno ampliar a sensibilização discente para 

as atividades de apoio, realização de encontros sistemáticos, além das visitas já permanentes às 

turmas. Esse aspecto deve ser considerado nas ações para 2017, tendo em vista o clima de 

instabilidade financeira, portanto psicológica e profissional vivenciado por todos trabalhadores 

brasileiros de forma mais intensa a partir de 2016.2. 

 

Bastante satisfatórias foram as ações realizadas no primeiro semestre de 2016 relativas ao 

campo DISCIPLINA, a qual avalia a satisfação do aluno quanto qualidade do conteúdo disponível 

na WebAula/Sala de Aula Virtual. A IES – empenhada em melhorar a acessibilidade e o 

engajamento do aluno às disciplinas online, realizou várias ações, como por exemplo, as oficinas 

introdutórias ao SAVA e SIA para calouros durante o mês de março e abril, a elaboração de 

tutoriais preventivos para as aulas virtuais, as orientações sobre a avaliação de desempenho 

com vistas à autonomia discente, o planejamento e execução do mural “Fique Ligado” (com 

informações atualizadas e cronogramas) e, por fim, a campanha motivacional em dias de provas 

nos laboratórios de informática da IES. A partir disso, a avaliação discente sobre o campo 

DISCIPLINA registra, em 2016.1, um percentual de satisfação da ordem de 70%, com ascensão 

em 2016.2 para 72,4%. 

 

Durante o ano de 2016, o processo de ensino-aprendizagem soma seus maiores índices de 

satisfação no campo PROFESSOR (respectivamente, 79,3% e 79,4%), o qual, efetivamente, se 

mantém como um dos fatores impulsionadores da inovação no ensino e extensão, produtividade 

em pesquisa e incentivo ao empreendedorismo da ESTÁCIO FATERN. 

 

 

GRÁFICO: 4 – Professor | ISA 2016.1 
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Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 
GRÁFICO: 5 – Professor | ISA 2016.2 

 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

 

Ainda considerando o perfil singular da docência na ESTÁCIO FATERN, constitui-se em um dos 

critérios norteadores e inovadores para a atualização curricular na IES, a implantação de um 

recurso de avaliação e planejamento institucional. Sendo assim, em 2016, a IES realizou duas 

edições do Workshop de Socialização das Práticas Acadêmicas, a quinta edição no mês de junho 

e, a sexta em dezembro. Na ocasião, professores com atividades de ensino extra sala (aulas 

práticas, atividades estruturadas e acadêmicas complementares, coordenação de TCC, de 

4,5% 

3,4% 

4,0% 

5,4% 

4,3% 

5,1% 

4,9% 

4,5% 

2,6% 

4,4% 

5,3% 

4,4% 

5,6% 

4,5% 

11,7% 

8,2% 

12,2% 

12,6% 

11,5% 

14,5% 

11,3% 

18,9% 

14,5% 

19,2% 

19,1% 

20,0% 

21,2% 

19,1% 

60,4% 

71,2% 

60,2% 

57,5% 

59,8% 

53,7% 

60,2% 

Total

Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do…

Coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações…

Competência do Professor para ensinar, desenvolver…

Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor

O professor/tutor segue o conteúdo previsto no Plano de…

Satisfação geral com os Professores/Tutores abaixo

Avaliação Institucional 2016.1  - ISA| Professor 

5 - Extremamente Satisfeito 4 3 2 1 - Extremamente Insatisfeito

4,7% 

4,0% 

4,5% 

5,2% 

4,2% 

5,4% 

5,2% 

4,4% 

3,1% 

4,2% 

5,0% 

4,5% 

5,6% 

4,2% 

11,4% 

7,7% 

11,2% 

13,0% 

11,2% 

14,0% 

11,0% 

19,3% 

15,3% 

19,3% 

21,1% 

19,4% 

21,4% 

19,0% 

60,1% 

69,9% 

60,8% 

55,7% 

60,7% 

53,5% 

60,7% 

Total

Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do
Professor

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

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

Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor

O professor/tutor segue o conteúdo previsto no Plano de
Ensino da disciplina (objetivos, procedimentos de ensino…

Satisfação geral com os Professores/Tutores abaixo

Avaliação Institucional 2016.2  - ISA| Professor 

5 - Extremamente Satisfeito 4 3 2 1 - Extremamente Insatisfeito
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estágios supervisionados, monitorias), pesquisa e extensão (projetos, ações e parcerias de 

reponsabilidade social) apresentam os resultados de suas atividades semestrais para uma banca 

avaliativa – composta pela Direção Acadêmica, CPA, Regulatório, NAP e Coordenação de 

Pesquisa e Extensão – com abertura à comunidade interna e, sempre, com participação oral dos 

alunos envolvidos nas ações. 

 

QUADRO: 12 – Workshop de Socialização das Práticas Acadêmicas 2016 

 

V Workshop de Socialização das Práticas Acadêmicas – junho de 2016 

Docentes Alunos Total de atividades apresentadas 

33 14 29 

VI Workshop de Socialização das Práticas Acadêmicas – dezembro de 2016 

Docentes Alunos Total de atividades apresentadas 

19 6 20 

52 20 49 

Fonte: CPA/Avaliação Institucional, 2016. 

 

 

Na relação entre a transmissão de informações e utilização de processos participativos de 

construção do conhecimento, destacamos que as práticas pedagógicas são pensadas por 

professores e coordenadores, considerando a dinâmica da disciplina, o perfil do aluno e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos.  

 

Em razão disso, as Atividades Acadêmico Complementares (AACs) – definidas 

institucionalmente – visam flexibilizar os currículos plenos dos cursos de Graduação e propiciar 

aos seus alunos a possibilidade de aprofundamento temático, interdisciplinar, profissional, 

cultural ou artístico. A carga horária das Atividades Complementares está estabelecida nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, em consonância com as Diretrizes Curriculares, com a proposta 

dos NDEs e com os respectivos Colegiados dos Cursos. Na IES, as AACs devem ser definidas a 

partir dos eixos de Cidadania, Científico-acadêmico, Empregabilidade, Empreendedorismo e 

Inovação, Sustentabilidade.  É na perspectiva dessas linhas que os cursos, em sua representação 

docente e discente, desenvolveram, por exemplo as atividades seguintes: 

 

QUADRO: 13 – Cursos | Atividades Acadêmicas Complementares 2016 
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AAC – Atividades Acadêmicas Complementares 2016 

EIXO ATIVIDADE CURSO 
PARTICIPAÇÃO 

DISCENTE 

Cidadania 

Oficina de Higiene Mental Psicologia 64 

Blitz Lavagem das Mãos 
Enfermagem 

18 

Outubro Rosa 35 

Madrugadão Cultural | UP Publicitário 
Publicidade e 
Propaganda 

48 

Científico-acadêmico 

Mostra da Produção Discente 
UP Publicitário 

8 apresentações 
100 ouvintes 

A leitura como ferramenta para 
despertar o espírito empreendedor 

Administração 40 

Produzindo textos a partir do 
conhecimento de vários gêneros 

utilizados na medicina popular: com 
ênfase nos chás e seus benefícios para 

a saúde 

Nutrição 15 

Ciclo de Palestras em Psicologia 

Psicologia 

80 em 
média/palestra 

Jornada de Neurociências 80 

Minicurso de Metodologia Científica: 
Desenvolva seu trabalho com bases 

científicas 
Fisioterapia 40 

Empregabilidade 

Semana de Administração - SEMAD Administração 130 

VIII Semana de Enfermagem Enfermagem 210 

VI Semana de Serviço Social Serviço Social 120 

I Semana de Psicologia - SEMPSI Psicologia 80 

Nutrição em Foco | Ciclo de Palestras Nutrição 280 

I Encontro de Egressos Fisioterapia 300 

Empreendedorismo e 
Inovação 

UP Publicitário Publicidade e 
Propaganda 

130 

Universo do Som | Som Sem Plugs 82 

II Semana de Nutrição - NUTRISCIENCE Nutrição 300 

Empreendedorismo Solidário 
(palestra) 

Administração 
Psicologia 

48 

Fonte: CPA/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Com exemplar destaque para a atuação docente nos NDEs dos cursos, o curso de Publicidade e 

Propaganda – que no processo contínuo de atualização e revisão do seu PPC, discutiu, analisou, 

interpretou, propôs e operacionalizou em abril e maio de 2016, a realização do UP Publicitário, 

evento para todos os períodos do curso, categorizado com Atividade Acadêmica Complementar 

(AAC) e com uma programação pertinente às propostas e ações pedagógicas do curso. Focou-se 
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na interdisciplinaridade e na interação entre professores e alunos, através de um espaço aberto 

de amplo diálogo acadêmico, refletindo o PPC do curso de maneira reflexiva, dinâmica e prática, 

ao mesmo tempo conectado a temas contemporâneos de cunho sociocultural. O alcance dos 

resultados segue abaixo: 

 

QUADRO: 14 – Curso de Publicidade e Propaganda | UP Publicitário 2016 

UP Publicitário – Maio 2016 

PROGRAMAÇÃO 
NO. DE 

ATIVIDADES 
COMUNIDADE 

EXTERNA 
COMUNIDADE 

INTERNA 
PROFESSORES 

APOIO E 
PATROCÍNIO 

Palestra 04 
10 profissionais 

de mercado 
130 alunos Todos do curso 

7 

Debate com 
Personalidades 

03 
03 

influenciadores 
digitais 

130 alunos 03 mediadores 

Oficina 01 
01 profissional 

de mercado 
50 inscritos - 

Apresentação - 
TCC 

06 08 egressos 130 inscritos 03 mediadores 

Apresentação - 
Iniciação Científica 

01 - 
01 aluno da 
graduação 

01 mediador 

Madrugadão 
Cultural 

01 01 cliente 48 alunos 
06 

orientadores 

 

Fonte: CPA/Avaliação Institucional, 2016. 
 

A Agência Sapiens Experimental definiu a identidade visual do UP Publicitário, elaboração do 

site, planejamento e execução de ações de divulgação em mídia digital e captação de 

patrocinadores. As inscrições ocorreram na modalidade online, com vagas para a participação de 

alunos da Pós-graduação em Comunicação & Marketing em Mídias Digitais, promovendo assim a 

transdisciplinaridade entre áreas e níveis de formação. Um site oficial foi produzido. A sexta 

edição do Madrugadão Cultural, constituído de uma virada noturna de produção de campanha 

publicitária para um cliente real, encerrou a programação do UP, da noite de sexta-feira para o 

meio-dia do sábado, envolvendo mais de 100 alunos do curso de Publicidade. O tema escolhido 

para a edição 2016 – Feminicídio – desenvolvida pelos alunos das agências concorrentes, 

atendeu às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no 

Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

Somou-se a isso, a presença do projeto Transforme-se, no saguão de entrada faculdade. O UP 

ainda incluiu em sua programação a Mostra de Produção Discente com comunicações curtas de 

alunos sobre sua produção técnica, científica ou extensionista. O evento repercutiu na imprensa, 

em pelo menos 3 jornais locais. Foram firmadas parcerias com 7 empresas: La Churreria 
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Gourmet, Loucos por Coxinhas, Cactos Produtora, Certo Comunicação Visual, LT Eventos, Rádio 

98 FM e Supermercado Favorito. 

 

De modo igualmente colaborativo, para a construção do conhecimento para a realização da 

EXPOTEC 2016 – Feira de Exposição Tecnológica, os alunos receberam orientação para 

pesquisar sobre a historicidade da cultura afrodescendente e o surgimento de sua culinária, com 

o objetivo de estudar a elaboração e os ingredientes das preparações característica da cozinha 

de herança africana adaptada ao Brasil, a composição dos alimentos e a forma mais adequada 

para sua exposição na feira. 

 

 

QUADRO: 15 – Curso de Nutrição | EXPOTEC 2016 

EXPOTEC: Feira de Exposição Tecnológica sobre a Cultura Afrodescendente - 2016 

ATIVIDADES 
ALUNOS 

ENVOLVIDOS 
PROFESSORES 

BENEFICIADOS 

Oficina de confecção de 
alimentos 

45 01 

Comunidade 
interna e 
externa 

(adjacente) 

Elaboração de rótulos de valor 
nutricional para os alimentos 

produzidos 
100 02 

Confecção de mais de 10 
produtos 

100 02 

Fonte: CPA/Avaliação Institucional, 2016. 
 

A Pesquisa indagou ainda sobre a Satisfação geral do aluno com o seu coordenador de curso, 

mostrando que no primeiro semestre de 2016, 67,4% estão muito satisfeitos. Os principais 

pontos fortes encontrados para este campo são expressos no grau de conhecimento dos 

processos acadêmicos (muito satisfatório para 68,5%) e no esclarecimento pelo coordenador 

sobre os aspectos acadêmicos relacionados ao curso (projeto pedagógico, exigência de pré-

requisitos, matriz curricular, estágios, TCC, entre outros). Para esta última questão, 63,1% dos 

entrevistados afirmam estar satisfeitos. Ainda é expressa positivamente (mais de 64% dos 

participantes) a disponibilidade do coordenador para atender os alunos. No segundo semestre, 

54% dos respondentes demonstraram satisfação com o campo COORDENADOR, mantendo 

maior favorabilidade para os mesmos aspectos elencados anteriormente. 

 

Na ESTÁCIO FATERN, os instrumentos de avaliação, bem como os critérios de correção, são 

elaborados pelos professores de acordo com a proposta de trabalho desenvolvida, ao longo do 

período letivo a que se referem. A utilização de diferentes instrumentos de avaliação é 

recomendada como forma de garantir tanto o processo contínuo da avaliação, como a utilização 
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de diferentes formas de expressão dos conhecimentos adquiridos e construídos; as dúvidas se 

constituem como elementos redirecionadores do planejamento, no sentido de possibilitar a 

aprendizagem dos acadêmicos.  

 

Assim, podem ser utilizados instrumentos tais como: seminários, atividades de campo, 

atividades coletivas e individuais realizadas em sala-de-aula ou extraclasse, projetos de pesquisa 

e extensão, provas, atividades escritas, júri-simulado, avaliação oral, estudos de casos, 

elaboração de papers e artigos, provas individuais, relatórios descritivo-analíticos, produções 

práticas, gincanas anatômicas, atividades estruturadas em práticas acadêmicas 

interdisciplinares, enfim, trabalhos relacionados aos objetivos e conteúdos efetivamente 

trabalhados nos diversos componentes curriculares, que procuram aferir as competências dos 

futuros profissionais por meio da verificação dos conhecimentos que adquiriram e do quanto e 

como fazem uso deles para resolver situações-problema, reais ou simuladas, relacionadas com a 

área em que irão atuar profissionalmente. 

 

Apesar das ações relativas ao ENADE, serem de âmbito da Dimensão 8, Eixo 1 – Planejamento e 

Avaliação Institucional, vale destacar, na perspectiva das Políticas de Ensino, as ações 

desenvolvidas ao longo de 2016 para estimular a participação discente do Ciclo da Saúde no 

Exame Nacional de Cursos do INEP/MEC. Convém destacar como pontos positivos aqueles 

relacionados às ações de ensino, pesquisa e extensão nas quais os professores investiram na 

criatividade e inovação.  Interessante que na percepção expressa pelos feedbacks das redes 

sociais sobre a contribuição das ações do ENADE para a revisão dos conteúdos e preparação 

física e psicológica dos elegíveis, a conotação positiva permanece evidente. A empatia 

demonstrou uma adesão notável, uma vez que com ela, não só houve crescimento nos 

indicadores dos simulados, mas também, no atingimento de 100% de comparecimento no dia da 

prova. 

QUADRO: 16 – Ciclo da Saúde | ENADE 2016 

Projeto ENADE – 2016 

CURSO AÇÕES  ALUNOS 
ENVOLVIDOS 

ADESÃO AOS 
SIMULADOS 

PRESENÇA NA 
PROVA 

Fisioterapia #FisioDicas 78 elegíveis 
97,4% online 

100% presencial 

100% 

Nutrição 
Sala VIP e 
Nutricake 

18 elegíveis 
100% online 

100% presencial 

Enfermagem 
Sala VIP e 
Palestras 

11 elegíveis 
> 85% online 

90% presencial  

Serviço Social 
Sala VIP e 
WhatsApp 

Motivacional 
100 elegíveis 

83% online 

85% presencial 

Fonte: CPA/Avaliação Institucional, 2016. 
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Ensino - Pós-graduação: 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implantar e acompanhar a 
abertura de novos cursos. 

Início das atividades de 5 novos 
cursos em 2016: Assessoria de 
Comunicação, Engenharia 
Ambiental e Saneamento Básico, 
Geriatria e Gerontologia, Políticas 
Sociais Integradas e Direito de 
Família e Sucessões. 

Horário reduzido da 
biblioteca e do serviço de 
reprografia aos sábados. 

Ampliação das áreas de concentração 
dos cursos ofertados. 

Demanda por cursos também em 
dias de semana, no horário noturno. 

Oferecer aos egressos dos cursos 
de Graduação a oportunidade de 
aprofundamento dos estudos e 
ampliação da empregabilidade. 

Realização do Programa Até Breve 
para aproximadamente 181 alunos 
concluintes e ex-alunos dos cursos 
de graduação. 

Mobilização dos 
participantes. 

Elaboração própria de planilhas de 
controle e acompanhamento de 
ingressantes e alunos regulares para 
gestão dos coordenadores. 

Execução do programa de desconto 
para egressos e ex-alunos, de bolsa 
de 100% para alunos laureados.  

Parceria com as coordenações de 
cursos, na atualização dos dados 
sobre os egressos. 

Canal de comunicação 
específico com o concluinte 
egresso. 

Oferecer aos professores da IES 
oportunidade de lecionar em 
cursos de pós-graduação, com 
ampliação de sua vinculação 
empregatícia e melhoria de sua 
qualificação. 

Capacitação de docentes através do 
Seminário de Estudo de Casos 
Harvard, pré-requisito para atuar na 
pós-graduação, que em 2016, 
contou com 42 docentes inscritos.  

 
Curso gratuito indispensável para 
professores interessados em 
ministrar aulas na pós-graduação. 
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Oferecer aos seus professores 
oportunidade de melhorar a sua 
qualificação, com benefícios 
acadêmicos relevantes. 

Concessão de bolsas de estudo em 
2016, para docentes da IES em 
cursos de pós-graduação, 
(especialização, mestrado e 
doutorado). 

Realização de evento 
científico específico à pós-
graduação. 

Integração da graduação com a pós-
graduação, garantindo agilidade, 
exatidão e qualidade dos serviços 
prestados. 

Atender a demandas específicas 
da comunidade empresarial 

Assinatura de convênios e parcerias 
em 2016. 

Dificuldade em concluir a 
assinatura dos convênios, em 
tempo hábil. 

Estudar novas formas de garantir a 
agilidade, incluindo aplicativos de 
comunicação online para esclarecer 
dúvidas e compartilhar documentos 
em tempo real. 

Aprimorar o processo de controle 
acadêmico dos cursos 
 

Expansão e atualização do sistema 
Aula Pós, acessado por 
coordenadores, professores e 
alunos, com inserção de dados 
acadêmicos e financeiros, pesquisa 
sociocultural e de satisfação 
discente, acompanhamento de 
ingressantes e de matrículas. 

 

Facilidade de navegação, interface 
amigável para sistemas mobile com 
acesso a grades curriculares, histórico 
financeiro, lançamento de frequência 
e notas, análises de pesquisas de 
opinião e perfil sociocultural dos 
alunos, relatórios de 
acompanhamento de matrículas 
acadêmicas e financeiras. 

Melhorar a imagem da Instituição 
como centro de excelência e 
referência em educação, em 
todos os níveis do ensino 
superior. 

Divulgação dos cursos da pós-
graduação através de seus 
professores em entrevistas 
articuladas pela assessoria de 
imprensa da IES. 

Insuficientes recursos 
publicitários e 
mercadológicos para a 
divulgação individual dos 
cursos, de maneira mais 
efetivas quanto aos seus 
diferenciais nas redes sociais. 

Promoção acentuada da percepção 
de qualidade da IES e da pós-
graduação para o público interno e 
externo. 
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Análise da CPA: 

 

A Estácio FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte entende que a Pós-graduação é 

uma oportunidade para o crescimento profissional por meio de Programa de Educação 

Continuada. A educação continuada apresenta-se como uma das ferramentas que pode 

contribuir com estes profissionais a se qualificarem para o atual mercado de trabalho. O 

principal motivo da educação continuada é evitar que os profissionais se desatualizem técnica, 

cultural e profissionalmente, para que não percam a sua capacidade de exercer a profissão com 

eficiência. Com isso, o programa de Pós-graduação é uma alternativa essencial, para atender a 

demanda de profissionais, de forma a permitir um melhor desempenho da sua função. 

 

Os cursos oferecidos na modalidade lato sensu e subsidiados por pesquisa de mercado e de 

opinião, são implantados e desenvolvidos com o intuito de atender as diferentes carências 

regionais, dentro dos objetivos qualitativos da organização. A divulgação dos cursos ocorre por 

meio de campanhas publicitárias específicas tradicionais massivas e/ou segmentadas digitais, 

peças avulsas – tais como o e-mail marketing, redes sociais, eventos voltados para formandos 

e/ou públicos em geral, visando sensibilizá-los e, com isso, fomentar a integração entre a 

graduação e a pós-graduação. Diante disso, a IES conta com uma coordenação acadêmico-

administrativa especifica voltada aos seus cursos de pós-graduação, assumida em 2015 pelo 

Prof. MsC. Brunno Macedo, graduado em Farmácia, com habilitação em Análises Clínicas, 

especialista em Saúde Pública (PSF) e mestre em Ciências Farmacêuticas, na área de Bioanálises, 

docente da IES desde 2007.2. A coordenação de pós-graduação realiza periodicamente reuniões 

e treinamentos com os coordenadores para dar maior celeridade às atividades. A IES conta ainda 

com coordenadores acadêmicos para os cursos ativos, subsidiados pela Secretaria e Sala de 

Matrícula da IES. 

 

Alguns dos cursos ofertados pela Estácio FATERN, na forma presencial, destacam-se pela 

aceitabilidade no mercado regional e contabilizam com frequência mais de 01 (uma) turma 

iniciante. Durante o exercício 2016 houve ampliação da oferta vagas através da implantação de 

novos cursos: 

 

QUADRO: 17 – Cursos de Pós-graduação 2016 

CURSOS EM FUNCIONAMENTO CURSOS ABERTOS EM 2016 
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

1. Auditoria de Sistemas de Saúde 

Geriatria e Gerontologia 
2. Enfermagem do Trabalho 

3. Gestão da Saúde e Administração Hospitalar 

4. Fisioterapia Neurofuncional 
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5. Fisioterapia nas Disfunções 
Musculoesqueléticas  

6. Urgência e Emergência Pré-Hospitalar e 
Hospitalar 

7. Saúde Pública: Política, Planejamento e 
Gestão 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

8. Direito, Cidadania e Seguridade Social Direito de Família e Sucessões 

9. Gestão Pública 

Políticas Sociais Integradas 
10. Gestão de Projetos 

11. Gestão Estratégica de Pessoas 

12. Gestão Financeira e Controladoria 

13. Comunicação e Marketing em Mídias Digitais 

Assessoria de Comunicação 
14. Docência e Gestão do Ensino Superior 

15. LIBRAS: Docência, Tradução, Intepretação e 
Proficiência 

16. Psicopedagogia Clínica e Institucional 

CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 

17. Engenharia de Segurança do Trabalho 
Engenharia Ambiental e Saneamento 

Básico 

          Fonte: Coordenação Geral de Pós-graduação/Avaliação Institucional, 2016. 

 

A disponibilização de cursos de pós-graduação nas áreas de graduação ofertadas pela IES 

possibilita a formação continuada. Para identificar as necessidades formativas e apresentar os 

cursos de pós-graduação por área de atuação, a coordenação de pós-graduação promove 

encontros semestrais como uma participação média de 75 alunos entre concluintes e egressos 

(ex-alunos). Bonificações e descontos especiais são acessíveis aos alunos concluintes/egressos da 

Instituição para entrada nos cursos de pós-graduação, além de programas de incentivo aos 

ingressantes externos. 

 

O comparecimento ao projeto Até Breve, que estreita o relacionamento com os formandos para 

que conheçam o perfil e estrutura dos cursos na modalidade lato sensu, também contribui para 

que, na oportunidade, os coordenadores dos cursos de graduação antecipem convites para que 

os futuros egressos e ex-alunos retornem à IES, na condição de palestrantes em eventos de 

ensino, pesquisa e extensão. O Até Breve articula-se assim a outro projeto, formatado pela 

graduação para o acompanhamento de seus egressos, o Radar Estácio.   
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QUADRO: 18 – Concluintes 2016 

Projeto Até Breve - 2016 

SEMESTRE 2016.1 2016.2 

CONCLUINTES 103 78 

Fonte: Secretaria Acadêmica Geral/Avaliação Institucional, 2016. 

 

No que diz respeito ao Aula Pós, a ferramenta para alunos da modalidade presencial foi 

aperfeiçoada em 2016, com disponibilidade do material necessário para as disciplinas (planos de 

ensino, planos de aula e conteúdos elaborados pelo seu professor). Além disso, é possível 

realizar as Atividades Estruturadas das disciplinas, bem como uma Pesquisa de Qualidade sobre 

a IES (infraestrutura e Secretaria) e o curso (coordenação e professores) a cada dia de aula. O 

acesso ao relatório de indicadores de qualidade é disponibilizado no próprio sistema, de forma 

contínua.  Para o semestre 2016.1, de uma escala de 0 a 5, a pós-graduação da ESTÁCIO FATERN 

foi avaliada com conceito global 4,4, para os 59% alunos que aderiram, de um universo de 1.158 

matriculados.  Já no segundo semestre, com 907 alunos, o conceito progrediu para 4,6, com o 

mesmo percentual de adesão. 

 

Entre os pontos fracos mais salientados por todos os consultados na Pesquisa de Qualidade, 

agrupam--se o atendimento receptivo (quem atende quando você liga) da Secretaria, a 

manutenção dos banheiros, a internet wi fi e os horários da biblioteca. Um resultado favorável 

que se destaca é o da percepção sobre a qualidade do ensino, docentes e material didático 

apresentam conotações bastante positivas. 

 

Buscando capacitar novos docentes para a pós-graduação e atualizar aqueles já cadastrados, a 

partir de 2015, a ESTÁCIO FATERN promoveu o II Seminário de Estudo de Casos Harvard, que 

em setembro de 2016, capacita 42 professores, aprimorando assim a política de pessoal e a 

ampliação da equipe. Avanços foram realizados no processo formativo para estudos de caso, 

através da realização, em outubro de 2016, do I Seminário de Apresentação de Estudos de 

Casos, no Rio de Janeiro, onde professores podiam inscrever cases de autoria própria, dos quais 

os melhores seriam publicados nos Anais do VIII Seminário de Pesquisa da Estácio. 
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Pesquisa  

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Promover a atividade de 
iniciação científica no espaço 
acadêmico, contribuindo para 
que a prática em sala de aula 
promova a aprendizagem de 
habilidades teóricas e práticas 
alicerçadas por uma convivência 
social eticamente qualificada. 

Promoção do I Simpósio de Iniciação 
Científica de Natal. 

Publicação científica por área 
de conhecimento. 

316 participantes da comunidade 
interna e externa (alunos e 
professores). 

Cumprimento do calendário acadêmico 
com a realização de 7 semanas científicas 
dos cursos de graduação. 

Participação integral discente. 

Aplicar metodologias 
problematizadoras que 
envolvam o aluno com os 
fundamentos da ciência e com 
as formas de construção dessa 
ciência, preparando-o para a 
futura atuação profissional. 

Produção de papers e artigos discentes 
nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Mobilização dos alunos até a 
finalização do texto. 

Participação discente em eventos 
científicos locais, regionais e 
nacionais 

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

Publicação do Edital de Iniciação Científica 
para o ciclo 2016-2017. 

 
Aprovação de 5 novos projetos de 
iniciação científica. 

Estimular a produção científica 
docente. 

Inscrição de VIII Seminário de Pesquisa da 
Estácio, realizado em 22 de outubro de 
2016, no Rio de Janeiro. 

 Participação docente com 
trabalhos inscritos e aprovados. 
Cadastro de docentes com 
avaliadores do evento. 

Divulgação no Boletim de Pesquisa, da 
produção científica docente da IES, bem 
como na imprensa local.  

Divulgação ampla de produções 
docentes (artigos, papers, 
capítulos e livros), com ressalvas 
para do Índice de Produtividade 
Científica (IPC).  
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Análise da CPA: 

 

Considerando os desafios colocados pela conjuntura histórica, global, nacional e regional, o 

papel da IES, no que se refere ao ensino superior, é propor uma nova visão de ensino, 

necessariamente conjugada à atividade de pesquisa e a extensão, apresentando proposições 

para a formação superior, visando impulsionar o indivíduo na sua dimensão individual e social, a 

ser criativo e a responder aos desafios impostos pelo novo contexto social. Nessa linha, os PPCs 

da Instituição ressaltam o compromisso de articular o Ensino, às atividades de Pesquisa e de 

Extensão, com base em uma concepção de formação profissional, que busca a sólida formação 

teórica; o trabalho coletivo interdisciplinar; a unidade entre teoria/prática; e o compromisso 

social e ético do profissional na superação das injustiças sociais, da exclusão e da descriminação 

social, na busca de uma sociedade mais humana. 

 

A pesquisa/educação investigativa da prática profissional deve permitir o 

conhecimento/intervenção, no contexto profissional e novas formas de relação/unidade teórico-

prática no currículo de cada curso. Deve apresentar propostas articuladas, aperfeiçoadas e 

vinculadas aos Projetos Pedagógicos de cada curso da Instituição, com objetivo de incentivar o 

senso reflexivo e crítico dos acadêmicos, por meio de pesquisa/educação investigativa e 

extensão. 

 

As atividades de Pesquisa objetivam a criação e transformação do conhecimento, assim como a 

capacitação de recursos humanos da Região da IES para, de acordo com as metas da IES, gerar, 

difundir e consolidar o conhecimento, fundamentado nas questões éticas, ambientais e sociais. 

 

Nessa perspectiva, a Iniciação Científica da ESTÁCIO FATERN constitui-se numa atividade de 

investigação, realizada por estudantes da Graduação, no âmbito de Projeto de Pesquisa, 

orientado por pesquisador qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos 

científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no 

confronto direto com os problemas oriundos da Pesquisa. Nesse sentido, o Programa de 

Iniciação Científica (PIC) consiste num instrumento de financiamento da Pesquisa, complementar 

às outras formas de fomento, tanto internas quanto externas, permitindo introduzir os 

estudantes da Graduação à Pesquisa Científica e configurando-se como poderoso fator de apoio 

às atividades de ensino.  

 

O PIC tem como objetivo precípuo inserir os alunos no processo de investigação científica, 

despertando interesse, ativando vocações e mobilizando talentos entre estudantes de 

graduação, preparando-os para a educação continuada. Sob a responsabilidade da Profa. Dra. 
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Edjane Buriti, química industrial, mestre e doutora em Química e coordenadora de Pesquisa e 

Extensão da IES, o Programa de Iniciação Científica da Estácio FATERN tem suas ações 

acompanhadas pela Diretoria Acadêmica.  

 

A atividade de Iniciação Científica visa despertar vocação científica e estimular a formação de 

novos pesquisadores, promovendo a participação dos discentes, em atividades institucionais de 

pesquisa científica. A IES busca estimular a produção acadêmica, através da realização, no 

segundo semestre do ano, da CIENTIF Estácio, evento com espaço para apresentação da 

produção acadêmica. Em 2016, considerando o calendário comemorativo específico de cada 

categoria profissional, ocorreram as semanas e jornadas por curso.  

 

O I Simpósio de Iniciação Científica de Natal foi o responsável por agregar as apresentações de 

projetos de iniciação científica e de conclusão de curso (TCCs). Realizado em 10 de novembro, o 

evento discutiu os “Aspectos éticos na Pesquisa”. Participaram 316 pessoas das comunidades 

interna e externa, que além de assistirem as apresentações dos projetos em andamento, 

debateram sobre a redação científica com orientações quanto à escrita de artigos e projetos. Já 

os regulamentos e parâmetros éticos de uma pesquisa estiveram em discussão em uma mesa 

redonda composta pelos membros do Comitê de Ética do Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL) da Universidade do Rio Grande do Norte, membros do Comitê Institucional de Iniciação 

Científica da ESTÁCIO FATERN e Coordenação de TCC.  

 

 

A IES entende que o incentivo à produção discente deve ser realizado de forma contundente 

para que se garanta o aprimoramento da formação dos estudantes Neste sentido, a Faculdade 

Estácio do Rio Grande do Norte desempenha importante papel no fomento de atividades 

técnicas e científicas no Estado do Rio Grande do Norte, por meio das várias atividades previstas 

nos projetos dos cursos e de diagnósticos de necessidades da comunidade local, de políticas 

internas e das iniciativas dos estudantes fomentadas pelos trabalhos acadêmicos.   

 

Atualmente, estão contempladas as seguintes grandes áreas do conhecimento, enquadrando os 

cursos de graduação mantidos na Estácio FATERN: Ciências Sociais Aplicadas (Administração, 

Publicidade e Propaganda, Serviço Social); Ciências da Saúde (Enfermagem, Fisioterapia, 

Nutrição); Ciências Humanas (Psicologia); Informação e Comunicação (Redes de Computadores). 

Os projetos contemplam as linhas de pesquisa dos grupos que estejam vinculados a temas de 

interesse da Estácio FATERN ou do seu entorno. O quadro a seguir demonstra a evolução do 

Programa de Iniciação Científica nos últimos 3 anos, com aumento importante no número de 

alunos beneficiados com o Edital 205-2016. 
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QUADRO: 19 – Evolução da Iniciação Científica | 2014-2017 

INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 

CICLO 2014-2015 CICLO 2015-2016 CICLO 2016-2017 

N° de Projetos 2 5 5 

Docentes 2 5 5 

Discentes 12 14 19 

              Fonte: Coordenação de Pesquisa e Extensão/Avaliação Institucional, 2016. 

 

A atividade de Iniciação Científica, baseada em Regulamento e Edital anual, aumentou 

significativamente em termos de projetos submetidos. Em 2015, existiam 05 (cinco) projetos 

apoiados pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da IES, contemplando 

assim 05 (cinco) docentes e 14 (catorze) discentes (bolsistas e voluntários) subdivididos em 

quatro linhas de pesquisa: Neurofuncional, Ortopedia, Mídias Digitais e Crianças e Adolescentes. 

 

Para o ciclo do ano 2015-2016, a Instituição aprovou e subsidiou, com bolsa de estudos para 

alunos e rendimentos aos professores, 5 projetos de iniciação científica, com o objetivo de 

aprimorar a visão e atuação do corpo discente frente à pesquisa científica.  

 

QUADRO: 20 – Projetos de Iniciação Científica | 2015-2016 

PROJETOS 2015-2016 

TÍTULO CURSO ALUNOS  ORIENTADOR 

Efeitos da terapia do espelho na 
recuperação funcional do membro 
superior par ético pós-AVC. 

Fisioterapia 04 
Prof. MSc. Luciana Protásio 
de Melo 

Perfil dos pacientes atendidos na 
Clínica Escola de Fisioterapia da 
Estácio FATERN no setor de 
Ortopedia e Traumatologia nos anos 
de 2009 a 2013. 

Fisioterapia 04 
Prof. MSc. Emmanoel Cláudio 
Fagundes Leite 

A análise do Sistema de Garantia de 
Direitos de Crianças e Adolescentes 
na zona sul de Natal/RN. 

Serviço 
Social 

03 
Prof. MSc. Janine Rodrigues 
Baltazar 

O uso consciente e sustentável da 
água em mídias digitais. 

Publicidade 
e 

Propaganda 
02 

Prof. MSc. Renato Medeiros 
Cordeiro 

Efeito da laserterapia de baixa 
intensidade associada a terapia 

Fisioterapia 01 
Prof. MSc. Denise Dal Ava 
Augusto 
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manual na dor e funcionalidade de 
indivíduos com fascite plantar. 

                Fonte: Coordenação de Pesquisa e Extensão/Avaliação Institucional, 2016. 

Ainda que para o período 2016-2017, o número de projetos aprovados seja o mesmo, o 

quantitativo de alunos bolsistas foi ampliado. Os projetos concluídos 2016 e em andamento até 

meados de 2017 contemplam as áreas de saúde, humanas e sociais aplicadas. 

 

QUADRO: 21 – Projetos de Iniciação Científica | 2016-2017 

PROJETOS 2016-2017 

TÍTULO CURSO ALUNOS ORIENTADOR 

Perfil e características 
musculoesqueléticas entre homens e 
mulheres corredores recreacionais. 

Fisioterapia 5 
Prof. MSc. Emmanoel Cláudio 
Fagundes Leite 

Efeitos da prática mental na 
reabilitação do assoalho pélvico de 
indivíduos com Doença de Parkinson: 
ensaio clínico controlado 
randomizado. 

Fisioterapia 4 
Prof. MSc.  Lorena Marques de 
Melo Santiago 

Avaliação dos efeitos de um 
protocolo fisioterapêutico na 
capacidade física e funcional de 
pacientes submetidos à laparotomia 
em decorrência de trauma. 

Fisioterapia 3 
Prof. MSc.  Luan César Ferreira 
Simões 

Caracterização do ciclo sono e vigília 
de estudantes universitários durante 
as provas. 

Psicologia 3 Prof. Dra.  Aline Silva Belisio 

Dieta supervisionada e não 
supervisionada como estratégia para 
perda de peso em mulheres com 
sobrepeso /obesidade. 

Nutrição 4 
Prof. MSc.  Nayara Pereira 
Soares 

Fonte: Coordenação de Pesquisa e Extensão/Avaliação Institucional, 2016. 

 

O Comitê Institucional de Iniciação Científica (CIIC) é composto pelos seguintes Membros: 

Andrea Mota Bezerra de Melo, mestre, com atuação na área de Publicidade e Propaganda; 

Clécio Gabriel de Souza, mestre, atuação em fisioterapia; Kálya Yasmine Nunes de Lima, mestre, 

com atuação na área de Enfermagem; e, Sandra Cristina Morais Luciano Prudente, mestre, 

atuando em Nutrição. 

 

No exercício 2016 foram desenvolvidas ações de orientação à iniciação cientifica com elaboração 

de papers e artigos, bem como de orientação ao Trabalho de Conclusão de Curso - TCC sendo, 
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para tanto, atribuídas aos docentes, horas especificas para tais atividades. De igual modo, as 

atividades de Estágio Supervisionado geraram a produção de artigos científicos. 

 

A Instituição apoia a participação de sua comunidade acadêmica em eventos que agregam valor 

a sua formação, como: eventos que tenham espaço para apresentação da produção acadêmica e 

que credenciem o expositor a acumular experiências em eventos da área; participação efetiva 

dos acadêmicos em atividades que põem o conhecimento acadêmico em teste no mercado de 

trabalho; e, divulgação dos trabalhos acadêmicos e da produção discente, como informativo 

eletrônico; campanhas publicitárias; jornais comunitários, entre outros. 

 

Em 2016, alunos e professores inscreveram trabalhos e esses últimos ainda atuaram como 

avaliadores do VIII Seminário de Pesquisa da Estácio. Uma oportunidade para compartilhar 

projetos de pesquisa, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso nas mais variadas 

temáticas e diferentes campos disciplinares. O evento, que reúne e valoriza a participação 

igualitária de pesquisadores em diversas etapas de formação acadêmica e amadurecimento 

profissional, vem crescendo e ganhando em expressividade e na qualidade das apresentações e 

discussões. Sua projeção para além dos muros da Estácio é observável tanto entre as submissões 

quanto entre os avaliadores. O evento aconteceu no Rio de Janeiro em outubro. 
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Extensão 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Articular o ensino e a pesquisa 
com as demandas da 
sociedade, buscando o 
comprometimento da 
comunidade acadêmica com 
os interesses e necessidades 
da sociedade. 

Atendimentos comunitários 
realizados pelos cursos de 
graduação da IES nas mais variadas 
especialidades. 

Dificuldade de inclusão da 
triagem social, de 
competência da Assistência 
Social, na Clínica Escola de 
Fisioterapia. 

Diversidade da extensão 
desenvolvida na IES (de modalidades 
apresentadas e de público a que se 
destina) e abrangência 
(contemplando todas as áreas do 
conhecimento e com envolvimento 
de diferentes agentes). 

Estabelecer um fluxo 
bidirecional entre o 
conhecimento acadêmico e o 
saber popular, buscando a 
produção de conhecimento 
resultante do confronto com a 
realidade, com permanente 
interação entre teoria e 
prática. 

Realização das semanas 
comemorativas dos cursos com 
atividades de ensino, iniciação 
científica, extensão e 
responsabilidade social. 

Participação da comunidade 
externa, sociedade civil 
organizada e cidadãos 
impactados com as ações da 
IES nos diversas zonas e 
bairros de Natal. 

Promoção de espaços e 
oportunidades de ampliar as 
interações entre a universidade e a 
sociedade. 

Incentivar a prática acadêmica 
que contribua para o 
desenvolvimento da 
consciência social e política, 
formando profissionais-
cidadãos. 

Promoção de eventos que 
contribuam para o respeito às 
minorias e à diversidade em geral, 
em consonância com os princípios 
que regem os Direitos Humanos, o 
legado étnico-racial brasileiro 
(indígena e afrodescendente) e 
atendimento ao transtorno do 
espectro autista.  

 

Número expressivo de atividades que 
alcançam diversos públicos: 55 
alunos impactados em 2016.2 de um 
total de 305 desde 2013, de escolas 
públicas com o projeto de promoção 
aos direitos do idoso; 360 
atendimentos sociojurídicos em 
2016, em projetos extensionistas 
realizados pelo curso de Serviço 
Social. 
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Promover atividades de apoio 
e suporte a organização, 
participação e 
desenvolvimento da 
sociedade, a partir de 
propostas oriundas de uma 
convivência aberta e 
horizontal com a comunidade. 

Realização da 4ª Semana de 
Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social da Estácio. 

Incremento da infraestrutura 
e logística. 

Participação dos alunos de graduação 
como executores em atividades de 
interação acadêmica. 

Realização do Dia E da Estácio. 

Realização da Semana de Saúde em 
parceria como Grupo BIOSEV, que 
agrega 12 usinas de produção de 
açúcar e álcool no RN. 

1.812 atendimento na área da saúde 
realizados pelos cursos da IES, 
participação de 10 docentes, 24 
horas de atividades contínuas na 
Unidade Estivas, do Grupo BIOSEV, 
município de Arês-RN.  

Incentivar a produção técnico-
científica e artístico-cultural. 

Realização de exposições 
fotográficas, debates e palestras em 
parceria com entidades e 
organizações classistas. 

 Mostras Fotográficas. 

Valorizar o intercâmbio com 
órgãos públicos e privados e 
agências não governamentais, 
articulando redes ou parcerias, 
sob a forma de convênios, 
consórcios ou outros termos 
jurídicos. 

Oferta de atividades de capacitação, 
atualização e aperfeiçoamento 
(cursos, oficinas e palestras) para 
profissionais organizações públicas, 
privadas ou do terceiro setor e 
através da Extensão. 

Melhoria nas interações que 
preveem o desenvolvimento 
de ações e atividades 
empreendedoras em parceria. 

Parcerias com entidades classistas e 
organizações civis organizada como o 
CRESS-RN, ABRASPSO, BIOSERV, para 
a realização de atividades. 
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Análise da CPA: 

 

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

forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a IES e a sociedade. As atividades 

de Extensão permitem a troca de saberem sistematizados, acadêmicos e populares, tendo como 

consequência a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e 

regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade 

na Instituição. Além de instrumentalizadora deste processo dialético teoria/prática, a Extensão é 

um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. No que tange às políticas 

para o desenvolvimento das atividades de Extensão estão explicitadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI 2016-2020 e também nos documentos próprios, 

regulamento da atividade nos diversos cursos oferecidos pela IES. 

  

As ações de Extensão da Instituição estão orientadas por eixos temáticos, através de cursos e 

atividades de ensino de caráter teórico e/ou prático, voltadas para a comunidade interna e 

externa e são desenvolvidas sob as formas de projetos, cursos de atualização, capacitação e 

aperfeiçoamento. A Política de Extensão da IES, além de outros objetivos, visa desenvolver ações 

para viabilizar o processo educativo, cultural, esportivo e científico, articulando o Ensino e a 

Pesquisa, fomentando a consciência social, ambiental e política, na formação de profissionais 

cidadãos, numa relação dialógica, buscando desenvolver um ensino de qualidade, tornando-se 

acessível à comunidade. Em segundo momento, visa estabelecer um movimento entre a 

comunidade acadêmica e a sociedade em geral, a partir do diagnóstico das necessidades 

encontradas no seio desta relação, buscando suprir tais carências. Ressalte-se, ainda, que a 

Extensão está articulada à Responsabilidade Social, através de ações e projetos descritos. 

 

Os princípios norteadores para o desenvolvimento da Extensão na Estácio FATERN são: a) As 

atividades de Extensão devem ser traduzidas em projetos e em respectivos planos de ação; b) Os 

projetos de Extensão devem considerar prioridades locais e regionais; c) Os projetos devem 

contribuir, em alguma medida, para a superação das atuais condições de desigualdade e 

exclusão existentes no Brasil; d) Privilegiar a formação do profissional cidadão; e) Utilizar o 

potencial da comunidade discente e docente da IES como instrumento de transformação social; 

e, f) Reafirmar a Extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em 

função das exigências da realidade, indispensável na formação do aluno, na qualificação do 

professor e no intercâmbio com a sociedade. 

 

A Política de Extensão da IES está planejada visando dar subsídios aos seus docentes e discentes 

no que tange ao processo educativo, cultural e científico. Estes parâmetros são fontes 
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indispensáveis na promoção do Ensino e Pesquisa e viabiliza a relação transformadora entre a 

Instituição de Ensino Superior e a Sociedade. A relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

Universitária enriquece o processo pedagógico, favorecendo a socialização do saber acadêmico, 

estabelecendo uma dinâmica que contribui para a participação da comunidade na vida 

universitária. 

 

As atividades de Extensão devem ser orientadas e operacionalizadas a partir dos eixos 

norteadores das políticas educativas, atividades de difusão e atividades de responsabilidade 

social da IES. A IES busca desenvolver ações que derivam de projetos de Extensão a partir dos 5 

eixos transdisciplinares: Saúde, Gênero, Políticas Públicas, Cidadania e Ensino. 

 

No âmbito da Iniciação Científica e Extensão, em 2016.1, as oportunidades oferecidas aos alunos 

da IES para participação em atividades junto à comunidade, computaram 50,7% de satisfação, 

enquanto 30% posicionaram-se de modo neutro, o que pode sugerir o desconhecimento 

discente sobre os eixos que articulam os projetos. Essa percepção parece confirmar-se quando 

observamos que percentuais similares revelam o conhecimento discente relativo aos critérios e 

as regras para o funcionamento de atividades de ensino, extensão e pesquisa. Neste caso, 52,7% 

dos entrevistados apontam como satisfatórias as informações obtidas e 27,4% optam pela escala 

3, de neutralidade. Faz-se necessário, portanto, aprofundar esse diagnóstico, esclarecendo 

melhor os pilares norteadores da educação superior em seus desdobramentos na forma de 

ações, atividades, estágios, monitorias, projetos, cursos etc. No segundo semestre, a soma das 

escalas de 3 a 5 é de 71,5% em termos de favorabilidade. 

 

Convém, portanto, listar algumas das ações extensionistas desenvolvidas no ano letivo de 2016 

na forma de projetos, palestras, cursos, eventos e atendimento à comunidade:  
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QUADRO: 22 – Projetos de Extensão 2016 

 

Projetos de Extensão - 2016 

ATIVIDADE EIXOS TIPO FINALIDADE DOCENTES  ALUNOS  RESULTADOS LOCAL 

Enfrentamento à 
violência contra o 
idoso por meio de 

ações socioeducativas 

Saúde, 
Gênero, 
Políticas 
Públicas, 
Cidadania 
e Ensino 

Projeto 
SERVIÇO 
SOCIAL 

Realizar ações 
socioeducativas com 

adolescentes de escolas 
públicas, de modo a 

discutir a violência contra 
a população idosa, seus 
direitos e a importância 
do idoso na sociedade. 

1 

9 alunas de 
Serviço 

Social em 
2016.2 

110 alunos de 
escolas 

estaduais em 
2016 

Escolas 
estaduais: 

Berílo 
Wanderley,   
Prof. José F. 
Machado, 
Prof. Luiz 
Antônio, 

Mons. 
Walfredo 

Gurgel e Stela 
Wanderley. 

Desenvolver estudos e 
pesquisas sobre a 

importância e o papel do 
idoso na sociedade atual. 

 
33 alunas do 
2º, 5º, 6º, 7º 

e 8º per. 
desde 2013 

305 alunos de 
cinco escolas 

públicas desde 
2003 

O Serviço Social e a 
interdisciplinaridade 

na área sócio jurídica: 
o fazer profissional do 

assistente social no 
Núcleo de Prática 
Jurídica da Estácio 

Natal-RN 

Saúde, 
Gênero, 
Políticas 
Públicas, 
Cidadania 

Projeto 
SERVIÇO 
SOCIAL 

Integralizar as ações da 
Assistência Social e as 

competências do 
profissional no sócio 

jurídico. 

1 

06 alunas 
estagiárias 
de Serviço 

Social dos 5º, 
6º e 7º 

períodos 

360 
atendimentos 

em 2016 
 

Casa de Justiça 
e Cidadania - 

CJC na Central 
do Cidadão da 

Zona Norte 
(órgão 

vinculado a 
SEJUC e ao 

TJRN). 
 

Atender as comunidades 
vulneráveis com questões 

na área Civil (pensões 
alimentícias; guarda; 

tutelas; curatelas; 
dissolução de uniões; 

defesa de direitos 
(criança; idosos e 

mulheres vítimas de 
violência doméstica). 

Fonte: Coordenação de Pesquisa e Extensão/Avaliação Institucional, 2016. 
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A interação entre os cursos da IES resultou na diversidade em termos de tipificação das atividades realizadas em 2016, revelando as 

potencialidades no campo do conhecimento teórico e prático, além da influência socioeconômica e cultural possui em sua ampla atuação para 

o desenvolvimento local e regional. Contudo, faz-se necessário construir mecanismos mais eficientes para a aproximação entre os docentes de 

todas as áreas e despertar o interesse dos mesmos na aplicação dos conhecimentos em temas e desafios reais da sociedade. Com isso, reforça 

a expectativa de melhor relacionar-se e cumprir com avanços científicos e tecnológicos para com a capital potiguar e o Rio Grande do Norte, o 

mercado e as instituições públicas e privadas. 

 

QUADRO: 23 – Cursos de Extensão 2016 

Capacitação, Atualização e Aperfeiçoamento através da Extensão – 2016 
 

ATIVIDADE EIXOS TIPO FINALIDADE DOCENTES  ALUNOS  RESULTADOS LOCAL 

Sociedade e 
Meio Ambiente 

- SOMA 

Saúde, 
Políticas 
Públicas, 
Cidadania 

Capacitação 
SERVIÇO SOCIAL 

Contribuir com a formação 
cidadã do discente, no que 

tange à percepção 
ambiental, tendo em vista 

que o cenário 
contemporâneo é resultado 
da forma como a sociedade 

interage com o meio. 

1 12 

90 alunos do 
ensino médio 

Escola 
Municipal 
Alberto de 
Carvalho 

Araújo, Búzios 
Nísia Floresta- 

RN 

12 professores da 
rede pública 

Oficina de 
Manobra de 
Higienização 

das Mãos 

Saúde e 
Cidadania 

Capacitação 
NUTRIÇÃO 

Orientar os comerciantes da 
Feira de Orgânicos – 

Agricultura Familiar quanto 
aos protocolos básicos de 

higienização de alimentos e 
acessórios 

2 3 15 feirantes 

Laboratório de 
Microbiologia 
Sala de aula 

Estácio FATERN 

Práticas 
disciplinares 

compartilhadas 

Saúde, 
Políticas 
Públicas, 

Capacitação 
ENFERMAGEM 

Ampliar o conhecimento 
para o campo das práticas 

acadêmicas. 
1 

35 alunos de 
Enfermagem 

183 
atendimentos 

Município de 
Natal/UBS 
Quintas. 
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sobre a atenção 
à saúde 

segundo as 
diretrizes do 

SUS 

Cidadania 
Inserir precocemente o 

aluno no campo de estágio 
(ESF/SUS). 

Dietoterapia e 
cateterismo 
vesical para 

profissionais de 
Enfermagem 

Saúde, 
Políticas 

Públicas e 
Ensino 

Capacitação 
ENFERMAGEM 

Capacitar os funcionários da 
Rede Estadual de Saúde 

quanto às técnicas de 
sondagem nasogástrica, 

nasoenteral e vesical. 

1 - 

55 técnicos de 
Enfermagem 

capacitados em 
atendimento à 
demanda de 
atualização 

acadêmica do 
conveniado 

Laboratório de 
Semiologia da 

Estácio FATERN 

Administração 
de 

medicamentos 
para 

profissionais de 
Enfermagem 

 

Saúde, 
Políticas 

Públicas e 
Ensino 

Capacitação 
ENFERMAGEM 

Capacitar os funcionários da 
Rede Municipal de Saúde 

quanto à prática de 
administração de 
medicamentos. 

1 - 

39 técnicos e 
Auxiliares 

capacitados em 
atendimento à 
demanda de 
atualização 

acadêmica do 
conveniado 

Laboratório de 
Semiologia da 

Estácio FATERN 

Orientação 
técnica para 

monitores do 
NUCOM 

Ensino 
Capacitação 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

Habilitar os alunos quanto 
ao manuseio, conservação e 

uso dos equipamentos de 
imagem e som. 

1 8 

Ampliação das 
competências de 
8 monitores para 

produção 
audiovisual 

NUCOM 

Yoga como 
prática 

complementar 
e promoção de 
Qualidade de 

Vida (QV) 

Saúde 

Projeto (em 
reformulação 

para concorrer 
à iniciação 
científica) 

FISIOTERAPIA 

Investigar a influência da 
prática de Yoga como 

prática complementar e 
sobre a melhoria subjetiva e 
objetiva de parâmetros de 

qualidade de vida. 

1 9 
50 pacientes 

Em tratamento 

Clínica Escola de 
Fisioterapia da 
Estácio FATERN 
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Fisioterapia 
respiratória no 

âmbito 
hospitalar: da 
prevenção à 
reabilitação 

Saúde, 
Políticas 

Públicas e 
Ensino 

Capacitação 
FISIOTERAPIA 

Proporcionar vivência aos 
acadêmicos para o 

atendimento hospitalar de 
pacientes com sequelas 

e/ou distúrbios 
respiratórios. 

2 12 

Participação de 6 
alunos em 

2eventos, com 
apresentação de 

2 trabalhos 

Hospital Estadual 
Walfredo Gurgel 

Oferecer aos estagiários, 
esclarecimentos sobre ética 

profissional, atuação no 
SUS, relação aluno-
paciente-professor, 

irregularidades na atuação 
da profissão e 

biossegurança em hospitais. 
Fonte: Coordenação de Pesquisa e Extensão/Avaliação Institucional, 2016. 

 

A Extensão, portanto, é uma das funções sociais da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, a qual concentrou parte de suas ações do 

primeiro semestre de 2016 na temática da Saúde e do bem-estar com a realização da 4ª Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade 

Social Estácio, de 12 a 17 de setembro, com a participação de todos o corpo discente e docente. Já em 2016.2, a Responsabilidade Social da IES 

amplia seu escopo, com ações direcionadas ao eixo da Cidadania através da realização, em setembro, do Dia E - Nacional de Extensão 

antecedido, em agosto, da Semana da Saúde - BIOSEV, articulando-se ainda, de forma transdisciplinar, aos eixos de Empregabilidade, do 

Empreendedorismo e Inovação, relacionado às Atividades Acadêmicas Complementares (AAC). 

 

QUADRO: 24 – Eventos de Extensão 2016 

Eventos de Extensão - 2016 

ATIVIDADE EIXOS TIPO FINALIDADE DOCENTES  ALUNOS  
RESULTADOS/ 

BENEFICIADOS 
LOCAL 

DIA E 
Saúde, 

Cidadania 
Responsabilidade 

Social 
Realizar a Oficina e 

Higiene Mental 
2 6 64 ESTÁCIO FATERN 
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e Ensino PSICOLOGIA  

Gênero, 
Políticas 
Públicas, 
Cidadania 

Responsabilidade 
Social 

SERVIÇO SOCIAL 

Realizar atendimento 
sócio jurídico 

1 6 
3 

 

Saúde, 
Cidadania 
e Ensino 

Responsabilidade 
Social 

NUTRIÇÃO 

Promover a Oficina de 
Reaproveitamento de 

Alimentos 
1 37 400  

Cidadania 

Responsabilidade 
Social 

ADMINISTRAÇÃO 

Realizar o Mutirão de 
Negociação de Dívidas 

2 30 
74 

 

Responsabilidade 
Social 

ENFERMAGEM 

Promover a verificação 
de pressão arterial 

1 6 
33 

 

Saúde, 
Cidadania 
e Ensino 

Responsabilidade 
Social 

FISIOTERAPIA 

Promover a Oficina de 
Massagem Relaxante  

2 9 
36 

 

ESTÁCIO FATERN 
4ª SEMANA DE 

SUSTENTABILIDADE 
E 

RESPONSABILDADE 
SOCIAL ESTÁCIO 

Saúde e 
Ensino 

Responsabilidade 
Social 

NUTRIÇÃO 

Realizar a Oficina de 
Fitoterápicos 

1 6 
250 

 

Cidadania 

Responsabilidade 
Social 

ADMINISTRAÇÃO 
PSICOLOGIA 

Realizar a palestra 
Empreendedorismo 

Solidário 
2 48 

40 
 

Responsabilidade 
Social 

SERVIÇO SOCIAL 

Realizar a palestra, O 
Serviço Social e Projetos 

de Sustentabilidade 
1 70 

70 
 

Saúde, 
Cidadania 

Responsabilidade 
Social 

ENFERMAGEM 

Executar a Blitz Lavagem 
das Mãos 

1 6 
250 

 

Cidadania 
Responsabilidade 

Social 
Promover a atividade de 

campo Fotografia e 
1 20 

20 imagens 
expostas na 

Praia de Pipa 
Tibau do Sul-RN 
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PUBLICIDADE Meio Ambiente Mostra 
Fotográfica de 

Sustentabilidad
e 

ESTÁCIO FATERN 

Saúde, 
Cidadania 

Responsabilidade 
Social 

FISIOTERAPIA 

Promover orientações 
sobre sustentabilidade 
durante a maternidade 

1 6 
20 

 
ESTÁCIO FATERN 

Semana Da Saúde – 
BIOSEV 

Saúde 
Responsabilidade 

Social 
NUTRIÇÃO 

Realizar Avaliação e 
Orientação Nutricional 

1 6 
590 

 Unidade Estivas da 
BIOSEV, grupo de 

usinas de produção 
açucareira e de 

álcool, no município 
de Arês-RN  

Saúde, 
Cidadania 

Responsabilidade 
Social 

ENFERMAGEM 

Promover a verificação 
de pressão arterial e 

glicemia 
1 6 

706 
 

Saúde, 
Cidadania 

Responsabilidade 
Social 

FISIOTERAPIA 

Executar a ginástica 
laboral e promover 

orientações posturais 
2 6 

516 
 

VIII Semana de 

Enfermagem 

Saúde, 
Políticas 

Públicas e 
Ensino 

Aperfeiçoamento 
ENFERMAGEM 

Realizar o evento 
acadêmico-científico do 

curso com o tema “A 
Construção Histórica e 

Política da Enfermagem 
no País” 

12 210 
230 

 
Hotel Maine, Natal-

RN 

IX Encontro 
Acadêmico de 

Fisioterapia do Rio 
Grande do Norte -  

ENAFIRN 

Saúde, 
Políticas 

Públicas e 
Ensino 

Aperfeiçoamento 
FISIOTERAPIA 

Realizar o evento 
acadêmico-científico do 

curso 
 

8 250 400 em média 

Centro de 
Treinamento 

Profissional Aluísio 
Alves - CEMURE 

Natal-RN 

CIPAF – Ciclo de 
Palestras em 
Fisioterapia 

Saúde e 
Ensino 

Aperfeiçoamento 
FISIOTERAPIA 

Realizar o evento 
acadêmico-científico do 

curso sobre o tema 
“Avanços da 

Fisioterapia: Prática 
baseada em Evidências” 

6 480 
500 

 
Parque da Cidade 

Natal-RN 
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I Semana de 
Psicologia - SEMPSI 

Saúde, 
Políticas 

Públicas e 
Ensino 

Capacitação 
PSICOLOGIA 

Realizar o evento 
acadêmico-científico do 
curso em torno do tema 

Ética e Inclusão”, com 
inserção de minicursos 

2 80 
 

100 
 

Auditório Cuxá - 
Eventos e Recepções, 

Natal-RN 

Trote Solidário 
MEIO AMBIENTE 

Saúde 

Responsabilidade 
Social 

NUTRIÇÃO, 
FISIOTERAPIA E 
ENFERMAGEM 

Executar o projeto Boas-
vindas aos calouros com 
montagem participativa 

de horta orgânica  

2 45 
 

45 
 

Pátio de Convivência 
ESTÁCIO FATERN 

Minicurso para a 
Orquestra Reis 

Magos 
CIDADANIA 

Ensino 

Capacitação 
Responsabilidade 

Social 
ADMNISTRAÇÃO 

Ministrar aulas de 
reforço de Português e 

Matemática capacitação 
de menores aprendizes 
ao mercado de trabalho 

3 

22 jovens 
da 

Orquestra 
Reis 

Magos, 
projeto 

social que 
ensina 
música 
clássica. 

55 pré-
adolescentes e 
adolescentes, 
algumas mães 
 beneficiados 

Comunidade carente 
em Pium, periferia de 

Parnamirim-RN 

Outubro Rosa 
Saúde, 

Cidadania 
e Ensino 

Atualização 
ENFERMAGEM 

Promover orientações e 
esclarecimentos em 

relação à prevenção do 
Câncer 

1 18 

 

35 

 

ESTÁCIO FATERN 

Debate - Filme 
Aquarius Cine 

CRESS  

Gênero, 
Políticas 
Públicas, 
Cidadania 

Atualização 
SERVIÇO SOCIAL 

Promover a discussão 
sobre a temática Direito 

à Cidade 
1 70 

 
70 

 

Auditório 
ESTÁCIO FATERN 

Parceria CRESS-RN 

Palestra - Abuso e 
exploração sexual 

de crianças e 
adolescentes 

Saúde, 
Gênero, 
Políticas 
Públicas, 
Cidadania 

Capacitação 
PSICOLOGIA 

Promover 
esclarecimentos sobre o 
papel do Psicólogo e o 

ECA. 

1 80 
 

80 
 

ESTÁCIO FATERN 
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Palestra - Visões 
sobre o mundo do 

Trabalho 

Saúde, 
Gênero, 
Políticas 
Públicas, 
Cidadania 

Capacitação 
PSICOLOGIA 

Promover 
esclarecimentos sobre o 
papel do psicólogo social 

1 80 
80 

 

Auditório 
ESTÁCIO FATERN 
Parceria com a 

ABRASPSO 

Palestra - I Cine 
Neuro: Síndrome 

de Down   

Saúde, 
Políticas 
Públicas, 
Cidadania 

Atualização 
Responsabilidade 

Social 
PSICOLOGIA 

Promover espaço de 
debate sobre temas 

pertinentes à atuação 
profissional 

considerando as 
normativas legais. 

1 80 
80 

 

Auditório 
ESTÁCIO 
FATERN 

Palestra - II Cine 
Neuro: Insônia   

Saúde e 
Cidadania 

1 80 80 

Mesa Redonda - 
Autismo 

Saúde, 
Políticas 
Públicas, 
Cidadania 

1 80 80 

I Jornada de 
Neurociências 

Saúde 1 80 80 

Fonte: Coordenação de Pesquisa e Extensão/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Neste relatório parcial, relativo ao ano de 2016, mapeadas pela CPA das atividades extensionistas relacionadas à prestação de serviços e 

atendimentos à comunidade externa traz dados interessantes para serem analisados pela comunidade acadêmica, suficientes para dimensionar 

o crescimento do trabalho de extensão realizado. Além disso, mostra a relevância da extensão na formação e aponta encaminhamentos no 

sentido de sistematizar o levantamento de horas complementares previstas pelos cursos de graduação para as atividades de extensão.    

 

 

 

 

 

QUADRO: 25 – Extensão e Ação Comunitária 2016 
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Serviços prestados à Comunidade – 2016 

ATIVIDADE EIXOS TIPO FINALIDADE DOCENTES  ALUNOS  RESULTADOS LOCAL 

Atendimento à 
comunidade em 

Geriatria, 
Ortopedia, 

Neurologia adulto, 
Cardiologia, 

Dermatologia, 
Reumatologia, 

Escola de Coluna, 
Pneumologia, 

Pediatria, 
Desportiva e 
Ginecologia. 

Saúde, 
Cidadania 
e Ensino 

Responsabilidade 
Social 

CLÍNICA ESCOLA 
DE FISIOTERAPIA 

Orientar os 
estagiários e 

supervisionar o 
atendimento 

terapêutico dos 
usuários da Clínica. 

12 150 2.775 atendimentos 
Clínica Escola de 

Fisioterapia 

Atendimento à 
comunidade em 

Unidades de Saúde 
Básica (USB) 

Saúde, 
Cidadania 
e Ensino 

Responsabilidade 
Social 

ENFERMAGEM 
 

35 183 
480 

Atendimentos 
USB do bairro 

Quintas, Natal-RN 

35 300 590 Atendimentos 

USB do bairro 
Cidade da 

Esperança, Natal-
RN 
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Atendimento à 
comunidade no 
planejamento 
estratégico de 
comunicação, 

desenvolvimento 
de campanhas e 

peças publicitária 
para mídia 

tradicional e 
digital. 

Cidadania 
e Ensino 

Responsabilidade 
Social 

AGÊNCIA SAPIENS 
DE PUBLICIDADE 

Capacitar os alunos 
para o mercado de 

trabalho através 
elaboração de 
planejamento 

estratégico para 
clientes reais. 

 

2 10 

Mídia off line: mais 
de 40 clientes; 30 
atendimentos em 
média, mais de 40 
peças individuais; 

mais de 12 
logomarcas, 

Acima de 50 peças 
gráficas e de 10 

entre filmes e spots 
e 3 ensaios 

fotográficos. Agência Sapiens 
de Publicidade 

Orientar para o 
desenvolvimento de 

suas pastas de 
trabalho (portfólios) 

e como atuar em 
entrevistas de 

trabalho. 

Mídia on line:  
Mais de 16 

atendimentos, 
planejamentos 
estratégicos e 

postagens avulsas. 
Mais de 30 

atendimentos para 
campanha 

publicitária (mais de 
20 jobs e de 08 VTs 

de 30”. 
Fonte: Coordenação de Pesquisa e Extensão/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Para realizar as ações de transferência do conhecimento, tecnologias e competências nas mais diversas áreas para a sociedade, a IES mantém o 

controle de arquivos e acompanhamento dos dados de protocolo e das equipes de trabalho envolvidas com serviços e atendimentos. Essa ação 

aprimorada, em particular, pela Clínica Escola de Fisioterapia em 2016.2, demonstra uma preocupação com o aumento na procura pela 

comunidade externa, inclusive, com a aprovação de novos projetos de pesquisa e extensão para o ciclo 2016-2017. O quadro a seguir, 
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referente aos atendimentos do segundo semestre de 2016, ilustra essa questão, para a qual se recomenda um maior empenho em produzir 

relatórios analíticos capazes de contribuir com as novas visões do mercado profissional na interação com empreendedorismo. 

 

GRÁFICO: 6 – Clínica Escola de Fisioterapia | Atendimento por especialidade 2016.2 

 
                                Fonte: Coordenação da Clínica Escola de Fisioterapia/Avaliação Institucional, 2016. 
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3.1.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

 
A Estácio FATERN mantém canais de comunicação, como uma das formas de viabilizar sua missão institucional, representada pela busca em 

formar profissionais capacitados e atualizados e participar ativamente do processo de melhoria de vida da população. Portanto, considera-se 

necessário um permanente diálogo com a comunidade acadêmica e com o público em geral. 

 

Para garantir a precisão e a agilidade das informações, a comunicação está dividida em interna e externa, pois assim a IES atenderá, de maneira 

mais eficiente, os diferentes públicos, em suas peculiaridades. 

 

Comunicação Interna 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Ampliar as formas de 
comunicação interna quanto à 
divulgação da Autoavaliação 
Institucional e da atuação da 
CPA. 

Produção de panfletos informativos 
impressos e apresentações com 
inclusão de evidências fotográficas 
para entrega e comunicação oral 
em salas de aula. 

Entradas em horários de aula. 

Conhecimento prévio das questões 
elaboradas, aspectos avaliados e 
dimensões constituintes da Avaliação 
Institucional. 

Atualização periódica do Painel da 
CPA. 

Painel de divulgação da CPA 
restrito à apresentação 
textual. 

Localização estratégica do painel da 
CPA.  

Continuidade aos Seminários da 
CPA com alunos e coordenadores. 

Mobilização discente baixa.  
Debate com os alunos na presença 
dos gestores. 

Privilegiar a gestão 
participativa da comunicação. 

Divulgação dos resultados da 
autoavaliação e das avaliações 
externas junto à comunidade 
acadêmica. 

Dificuldade de ampliar os 
espaços de divulgação 
internos, em particular na 
Secretaria e Biblioteca. 

 Divulgação do Gestão a Vista, nos 
murais das coordenações e sala dos 
professores. 
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Realização de evento corporativo 
para apresentação dialogada pela 
gestão da IES dos resultados 
conquistados. 

 

Socialização de conquistas, 
reconhecimento da equipe e 
conhecimento acumulado: café da 
manhã corporativo, com exibição de 
filme no Cinépolis (Natal Shopping), 
para coordenadores de curso, 
professores e colaboradores técnicos. 

Divulgar dos resultados da 
autoavaliação e das avaliações 
externas junto à comunidade 
acadêmica. 

Atualização da página da CPA no 
portal institucional. 

Divulgação da Pesquisa de 
Qualidade da Pós-graduação. 

Inclusão na programação do Projeto 
Até Breve e Radar Estácio dos 
resultados obtidos da Pesquisa de 
Qualidade da Pós-graduação. 

Incrementar os canais de 
interação com alunos, 
docentes e colaboradores. 

Presença da CPA nas reuniões de 
NDE, dos colegiados de curso e dos 
colaboradores. 

Otimização de horários. Integração no Conecta. 
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A comunicação com o público interno ocorre a partir da percepção dos públicos e suas 

diferentes necessidades de informação. Diante da diversidade de públicos são definidos os 

canais de comunicação específicos para atender às demandas de informação, privilegiando as 

mídias digitais, consideradas o meio mais eficaz para que a transmissão da informação aconteça 

de forma instantânea e segmentada. 

 

O objetivo da Comunicação Interna é estabelecer e cristalizar, como prática permanente, o 

diálogo entre empresa e seu corpo de colaboradores (docentes e técnico-administrativos), bem 

como entre a IES e seu corpo discente. 

 

A Estácio FATERN mantém e amplia canais de comunicação, como uma das formas de viabilizar 

sua missão institucional, representada pela busca em formar profissionais capacitados e 

atualizados e participar ativamente do processo de melhoria de vida da população. Portanto, a 

IES considera necessário um permanente diálogo com a comunidade na qual está inserida. 

 

Diferentemente do público interno, que é mais restrito, de fácil delimitação e identificação de 

interesses, o público externo da IES é amplo e heterogêneo. De uma maneira geral, é possível 

apontar os seguintes subgrupos: 

 

- Estudantes do ensino médio e trabalhadores, que buscam graduação tradicional ou 

profissional; 

- Alunos graduados em busca de outra graduação (tradicional ou tecnológica) e pós-graduação; 

- Alunos diversos, que buscam cursos de extensão; 

- Empresários; 

- Órgãos governamentais; 

- Alunos e docentes, que acessam o sistema acadêmico através do site; 

- Imprensa, que busca informações sobre as atividades da IES; e 

- Comunidade em geral. 

 

A comunicação com o público externo é feita com o cuidado de garantir informações precisas e 

transparentes. A divulgação dos serviços à comunidade ocorre por intermédio dos meios de 

comunicação, de modo tradicional e massivo, utilizando mídia impressa (jornais, revistas, 

catálogos, entre outras), rádio e TV. Agrega-se a divulgação por meio da internet, notadamente 

mais ágil e com maior potencial para alcançar o público jovem. A Estácio FATERN conta com o 

apoio e assessoramento da Agência Letra A Comunicações, que mantém a sociedade potiguar 

informada sobre as ações da IES. 
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Comunicação Externa 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Ampliar as formas de 
comunicação externa quanto à 
divulgação, dos cursos, 
serviços e atendimento à 
comunidade além das 
avaliações externas e 
resultados do ENADE. 

Incremento nas campanhas de 
publicidade institucional. 

Segmentação das mensagens 
com foco local e regional para 
a graduação e pós-graduação. 

Conhecimento discente prévio das 
questões elaboradas, aspectos 
avaliados e dimensões constituintes 
da Avaliação Institucional. 

Fortalecimento da imagem 
institucional junto aos seus públicos 
por meio da análise comparativa 
entre os resultados da Avaliação 
Institucional e os relatórios da 
Ouvidoria. 

Posicionar a marca da IES no 
mercado de ensino superior, 
frente aos diferentes públicos 
de interesse, ressaltando seus 
valores, sua gestão eficiente e 
qualidade de ensino. 

Assessoria de imprensa sistemática 
sobre ações e diferenciais da IES na 
mídia local. 

Capacitação continuada dos 
docentes como agentes 
multiplicadores da 
comunicação institucional.  

Manutenção positiva da imagem e 
reputação da IES através de suas 
ações em ensino, pesquisa e 
extensão e da atuação de seu corpo 
acadêmico. 
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Desenvolver a comunicação 
com a sociedade, por meio de 
métodos diretos e indiretos, 
visando munir o público 
externo com informações 
sobre os parâmetros legais e 
as regulamentações que 
regem a vida institucional, 
bem como as atividades e 
iniciativas realizadas pela 
instituição. 

Elaboração de projeto de gestão de 
contatos com instituições do 
governo e não governamentais com 
convênios e parcerias firmadas ou 
com potenciais áreas à integração e 
troca de conhecimento com a IES. 

 

Presença crescente de 
representantes de entidades 
profissionais, sociedade civil 
organizadas, empresas, órgão 
púbicos nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão (CRESS-RN, 
Instituto Bem-Te-Vi, ABRASPSO, 
Grupo BIOSERV etc) favorecendo a 
comunicação proativa, dinâmica e 
interativa com o público interno e 
externo. 

Participação da ESTÁCIO FATERN em 
âmbito local e regional, com a oferta 
não só do ambiente, mas também da 
oportunidade de construção coletiva 
do saber, seja através de cursos de 
extensão, graduação, pós-graduação, 
das pesquisas científicas, palestras e 
ouras atividades realizadas em 
conjunto pela comunidade 
acadêmica e as instituições do estado 
Rio Grande do Norte. 
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Análise da CPA: 

 

Com relação as metas alcançadas em 2016, a Comunicação Interna da ESTÁCIO FATERN 

apresentou avanços em vários aspectos de seus objetivos gerais e setoriais. Manteve e ampliou 

o acesso da comunidade da faculdade, com informação qualificada e atualizada, através dos 

canais de comunicação que coordena: 

 

O site da IES – http://portal.estacio.br/home/ 

Intranet – portal interno contendo informações e notícias de interesse de funcionários da 

Instituição. Todos os funcionários poderão disponibilizar informações, procedimentos e normas 

do seu setor e suas atividades na Intranet. É o canal oficial de informações para o alinhamento e 

atualização das informações institucionais, com agilidade no fluxo comunicacional. É um 

ambiente participativo e colaborativo. 

Painel do Professor – portal, no site institucional, com informações e notícias de interesse dos 

professores da IES. O site é atualizado diariamente e a navegação tem interface amigável para 

vários sistemas com acesso condicionado apenas a login e senha do usuário. 

Campus Virtual – site com serviços e notícias de interesse dos alunos, com informações 

disponibilizadas, por turno e turma. 

Murais Internos – espaços destinados à publicação de avisos e informações diversas, em 

formato impresso. Os murais internos são padronizados e distribuídos entre cursos 

(coordenações de curso e de estágios), setores (CPA, disciplinas online, coordenação de pós-

graduação, coordenação de pesquisa e extensão) e ações desenvolvidas (eventos, horários, 

exposições culturais) através de banners, faixas, cartazes, avisos, cronogramas, editais, 

fotografias. 

Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) – sistema que disponibiliza informações acadêmicas e 

administrativas aos alunos, professores e corpo técnico-administrativo. Por meio dele, a 

comunidade interna tem acesso às informações de acordo com seu curso e período, da 

Secretaria até as oportunidades de estágio. O SIA disponibiliza uma base de dados, bem como a 

integração de informações gerais da IES.  Aos acadêmicos, estão disponíveis os serviços de 

Biblioteca Virtual, Secretaria Virtual (com serviços de requerimentos on line), notas e frequência; 

Calendário Acadêmico, Solicitação de Material Didático, Vagas para Estágios e Empregos, dentre 

outras. Aos professores, é dado o acesso às pautas para lançamento de frequência e notas, 

Biblioteca Virtual, lançamento de conteúdo, quadro de horário. Para os gestores e 

colaboradores, o SIA permite o acesso por meio da matrícula, aos links da área a qual é 

responsável, desta forma quem atua com a área financeira apenas possui acesso a esta, e assim 

por diante. 
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Conecta - rede social corporativa é o principal canal de comunicação interativo da Instituição, 

que aproveita a usabilidade da plataforma de redes sociais e a familiaridade do usuário para 

promover o compartilhamento e a colaboração entre os colaboradores. Este canal visa 

consolidar as informações por meio de comunidades ou grupos de interesse, trazendo 

transparência na comunicação e nos relacionamentos profissional. Outra característica deste 

canal é a integração dos colaboradores administrativos e corpo docente, a agilidade nas 

respostas e descentralização da informação. Os professores e colaboradores contam também 

com e-mails institucionais. 

Gestão à Vista - consiste na divulgação de quadros e displays (físicos e eletrônicos) com os 

resultados das diversas áreas da Instituição. A comunicação dos resultados dos setores da IES, 

através da Gestão à Vista, busca alinhar todas as áreas e funcionários com os mesmos objetivos, 

dando maior transparência para as metas institucionais, apresentando a evolução dos resultados 

efetivos alcançados no período, as ações que estão sendo tomadas e a parcela de contribuição 

de cada área para atingir as metas e objetivos da IES. 

Adpweb - sistema administrado pelo RH da instituição que além de administrar as atividades 

relacionadas à folha de pagamentos, permite um contato direto com todos os colaboradores, 

administrativos e docentes ativos através de e-mails. 

Sistema de Gestão do Conhecimento - SGC - Para facilitar a comunicação do corpo docente, a 

IES conta, ainda, com o SGC cujo objetivo é o debate e a troca de informações acadêmicas de 

forma colaborativa entre os diversos professores e coordenadores da Estácio. O SGC tem por 

objetivo a construção coletiva do ensino. O conteúdo deste ambiente engloba informações 

sobre o projeto pedagógico de cada curso, além dos planos de ensino e de aula das disciplinas, 

atividades estruturadas e metodologias específicas. Ao acessar uma determinada disciplina 

existente, o Sistema exibe: plano de ensino; plano de aula; atividades estruturadas; metodologia 

específica; fórum; anexos; ocorrências e perfil de acesso desta disciplina. Essa colaboração é 

realizada através da participação de todos os docentes nos fóruns promovidos no SGC. Esses 

fóruns de discussão disponibilizam-se à troca de ideias, aprimoramento e discussões, no sentido 

de promover a atualização e o aprimoramento do ensino de forma coletiva, assegurando a 

participação de todo corpo docente da IES na construção dos conteúdos que serão ministrados, 

nas matrizes dos cursos, nas atividades propostas etc. 

 

O aluno conta ainda com o acesso tecnológico a ferramentas de comunicação da web, tais como: 

 

Plataforma “Aluno on-line”. 

 

SAVA – Sala de Aula Virtual de Aprendizagem - novo ambiente de aula virtual, mais intuitiva e 

amigável e com novas funcionalidades para alunos e professores como: Roteiro de estudo; 
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Integração com o BDQ para alunos e docentes; Chat individual entre aluno-aluno e aluno-

docente, com a possibilidade de troca de arquivos em tempo real; E-mail; Acesso direto à 

Biblioteca Virtual, ao livro didático e ao conteúdo online das disciplinas; Repositório de objetos 

de aprendizagem; Calendário Acadêmico; Quadro de horários de aulas; notícias; Relatórios 

docentes; Integração com o Facebook na ferramenta “Localizar alunos”. 

 

A Coordenação de Relacionamento, responsável pela Comunicação Interna da Estácio FATERN e 

assessorada por um colaborador focal, apresentam as atribuições seguintes: 

- Promover a clareza nos processos de comunicação; 

- Apontar soluções que resultem na eficiência da comunicação; 

- Apontar fontes de informação acessíveis aos funcionários, alunos e professores; 

- Monitorar os resultados; 

- Liderar e articular ações integradas com os demais setores de comunicação da Estácio 

FATERN visando otimizar resultados; 

- Apoiar setores e projetos da IES com o objetivo de promover seus produtos e serviços 

internamente; 

- Conduzir a informação de forma adequada, por canais adequados, para públicos 

adequados. 

 

Em 2016, dando seguimento aos dois últimos anos, algumas formas de divulgação interna já 

incorporadas, foram mantidas tendo em vista dar visibilidade às ações e facilitar o 

direcionamento a setores específicos. Dentre os materiais produzidos, inclusive alguns pela 

Agência Sapiens de Publicidade, destacamos os templates “Conheça seu coordenador”, como 

foto, para reconhecimento pelos calouros, painéis informativos por coordenação de curso, e 

outros para os murais intitulados Ditos da Semana, Informe-se e Você Sabia?. Além disso, é 

sistemática a utilização comunicados e informativos internos por e-mail e SMS. 

 

A Sala de Aula Virtual de Aprendizagem (SAVA), desde 2015 passa por atualizações e, em 2016, 

se percebe o aprimoramento em termo de interatividade e a diversificação na oferta de serviços 

online, bem como, melhorias na navegação, com layouts arrojados, principalmente para 

sistemas mobile. Graças aos aplicativos móveis, o acompanhamento periódico de frequências e 

notas torna-se comum e o download de arquivos, bem como dos livros didáticos, um diferencial. 

Em 2016, a Biblioteca Virtual é incorporada à página inicial do SAVA, concentrando a maioria dos 

links na uma página de abertura, um ponto positivo por reduzir o tempo de conexão e otimizar a 

navegação. 
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Observa-se, portanto, uma melhora significativa no resultado da consulta 2016, quanto à 

avaliação do campo AMBIENTE VIRTUAL, pois uma vez que houve incremento no aparato 

tecnológico do SAVA (integrado ao SIA) e Web Aula, a possibilidade de impacto no indicador de 

satisfação aumenta.  Essa percepção positiva foi confirmada nas reuniões de representantes de 

turma, nas quais a CPA participou. 

 

GRÁFICO: 6 – Ambiente Virtual | ISA 2016.1 

 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Convém citar que em 2016, a IES substituiu todos os computadores dos laboratórios e biblioteca 

por novos e com maior configuração. Ampliou a rede física e wi fi da internet, com aumento de 

pontos de acesso e no link dedicado, com aumento de 8MG para 72MG. Em razão disso tudo, 

registrou crescimento no número de acessos ao AMBIENTE VIRTUAL, especialmente para 

verificação de assiduidade nos lançamentos de frequência e notas pelos professores. Contribui-

se, dessa forma, ao aumento da favorabilidade das atividades virtuais que, em anos anteriores 

registrava índices de insatisfação. 
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GRÁFICO: 7 – Ambiente Virtual | ISA 2016.2 

 
Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Assim sendo, o índice de satisfação obtido a partir do somatório das escalas de 3 a 5, resultaram 

respectivamente da ordem de 75,8% (2016.1) e 79,8% (2016.2). Este resultado parece impactar 

também no campo Material Didático que registrou expressiva melhora em seu indicador. Por 

fim, quando questionados especificamente, no campo DISCIPLINAS cursadas, sobre a satisfação 

com a Qualidade do conteúdo disponível na WebAula/Sala de Aula Virtual (SAVA), o 

atingimento médio anual é da ordem de 70% pontos percentuais. 

 

A gestão dos canais de informação através das plataformas institucionais visa garantir o 

atendimento aos usuários e é uma das formas de comunicação direta implantadas. Conjugam-se, 

assim, esforços para a constante melhoria do relacionamento e da hospitalidade. 

 

Destaca-se, na comunicação externa, o site institucional, http://portal.estacio.br/home/ com as 

seguintes informações relevantes ao usuário: 

- Informações sobre a localização da IES; 

- Documentos oficiais da IES, como o Regimento; 

- A estrutura organizacional da IES; 

- OS PPCs dos Cursos de Graduação e informações sobre os cursos de Pós-graduação ofertados; 

- Informações sobre oportunidades de Estágios e Empregos; 
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- Áreas de Pesquisa, Extensão, Responsabilidade Social, Sustentabilidade, Monitoria, Atividades 

Complementares; 

- Hot sites para a divulgação de eventos e promoções; 

- Informações sobre a CPA - Comissão Própria de Avaliação, resultados das avaliações internas e 

o Relatório Anual de Autoavaliação; 

- Editais, notícias e ainda uma comunicação direta através do sistema de Ouvidoria e “Fale 

Conosco”; 

- Informações sobre a Estácio. 

 

Dentre as estratégias de comunicação externa desenvolvidas, o planejamento de marketing e 

das campanhas de publicidade e propaganda institucional fica a cargo do Setor Comercial. O 

apoio e assessoramento da Letra A – empresa de comunicação integrada que atende à IES – 

complementa a comunicação, fortalecendo da imagem institucional junto ao público externo. 

 

Os principais meios de comunicação da IES com o público externo são: Anúncios em geral 

(mídias impressas, internet, rádio e TV). A escolha do veículo de comunicação é feita de forma 

estratégica, levando sempre em consideração o perfil deste em relação ao público-alvo e a 

circulação que melhor se adequar ao produto. 

 

Uma vez que os alunos são os maiores veiculadores da imagem da Instituição junto ao público 

externo, a IES acentua sua presença interativa também nas redes sociais, em particular no 

Facebook e Instagram institucional, com inserção dos hiperlinks dos aplicativos nos veículos de 

comunicação interna. Também apresenta uma forte veiculação e distribuição de mensagens 

institucionais o Canal YouTube, com acesso estimulado através de e-mails marketing 

segmentados. 

 

Parcerias com a Comunidade 
 
Outra forma de comunicação com o público externo ocorre por meio das Parcerias com a 

Comunidade. A IES, através do seu corpo diretor, estabelece parcerias com instituições públicas 

e privadas, com vistas ao desenvolvimento de suas atividades, tais como: estágio profissional dos 

estudantes, ações de responsabilidade social, e para o desenvolvimento do tripé Ensino, 

Pesquisa/Educação Investigativa e Extensão. A relação com as instituições e empresas se dá 

através de diversos projetos e atividades expressos em convênios com foco no desenvolvimento 

educacional. Como exemplo, podemos citar o Programa de Estágios e Empregos que tem a 

finalidade de encontrar oportunidades de estágios e empregos, em empresas de todo país. 
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Nesse sentido, podemos destacar as seguintes parcerias estabelecidas pela IES: 

- Centro de Integração Empresa Escola – CIEE; 

- Instituto Euvaldo Lodi – IEL; 

- Governo do Estado do Rio Grande do Norte; 

- Prefeituras de Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo, Ceará-Mirim entre outras; 

como também com estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. 

 

A IES oferece atendimento Virtual e Presencial através da Central de Estágios e Empregos, com 

ações pautadas na Política de Estágios e Empregos para desenvolver a inserção dos acadêmicos 

e graduados no mercado de trabalho e promover a ampliação da sua empregabilidade. 

Contribuem para essa comunicação: 

 

Portal de Vagas de Estágios e Empregos – com um sistema informatizado, mantém parceria com 

empresas para a oferta e divulgação de vagas, encaminhamento de candidatos, legalização e 

acompanhamento e desenvolvimento dos estágios. O serviço é gratuito e o sistema é seletivo. 

As vagas são previamente definidas por curso, IES, coeficiente de rendimento, período, sexo e 

data de formatura. Apenas os candidatos que atendam ao perfil solicitado pela empresa são 

encaminhados. 

 

Espaço Estágio Emprego - E3 – Trata-se de um espaço exclusivo para alunos e futuros graduados 

da IES para o atendimento presencial, com orientação de carreira e encaminhamento ao 

mercado de trabalho, por meio de parceria entre agências de integração e empresas 

empregadoras. O E3 realiza um rodízio presencial semanal, entre agências e empresas para 

divulgação de vagas, oferecendo sempre uma programação, como palestras e oficinas, voltadas 

ao tema da empregabilidade. Além do contato com os empregadores, os estudantes têm acesso 

a uma equipe, que realiza orientação de carreira, com dicas de como elaborar um bom currículo 

e de como potencializar as suas qualidades numa entrevista ou processo seletivo. Com 

atendimento presencial, personalizado e gratuito, o E3 está também implantado na IES para que 

todos os acadêmicos tenham acesso aos serviços oferecidos. 

 

Ouvidoria 

 

Canal 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. 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 
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especializado para o trabalho a ser realizado dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela 

sua regulamentação.  

 

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

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx, e estão disponibilizadas nas seguintes modalidades: 

- Denúncias 

- Insatisfações 

- Elogios 

 

A Ouvidoria visa à recuperação da credibilidade da instituição junto aos seus públicos, o 

fortalecimento da imagem institucional, sendo um agente de melhorias e agindo segundo os 

valores institucionais. 

 

Acesso e funcionamento: 

- Alunos e Ex-alunos: através de requerimento de Ouvidoria no Campus Virtual, menu 

Atendimento. 

- Candidatos e demais públicos: através do Portal Estácio – página da Ouvidoria.  

 

A Ouvidoria de Alunos recebe os seguintes tipos de relatos: 

- Denúncias e insatisfações - sobre solicitações acadêmicas, financeiras, atendimento e 

infraestrutura não atendidas nos níveis anteriores, conduta e postura de professores e 

colaboradores administrativos não condizentes com o Código de Ética e Conduta, dentre 

outros.  

- Elogios – sobre professores, colaboradores administrativos, atendimento, infraestrutura 

da IES, entre outros. 

 

Em 2015, foram tratados e solucionados, pela IES, 15 casos relatados pela Ouvidoria. Esse 

número, decresce em 2016.1. Ao final do segundo semestre de 2016, a Ouvidoria presencial 

reinicia suas atividades, tendo sido cumprida, portanto, mais uma ação prevista para o ano em 

exercício. A ação de reativação proposta em 2014, foi reapresentada em 2015 para ser realizada 

em 2016. 
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3.1.3. Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Fortalecer o acolhimento dos 
novatos na IES integrando-os 
com os acadêmicos em curso. 

Realização do Trote solidário dentro 
da programação do Projeto Boas-
Vindas aos calouros. 

 
Aprovação e engajamento discente 
com atividade colaborativa e 
solidária. 

Fortalecer o Programa de 
convênios. 

Maior presença de organizações 
públicas e privadas na IES. 

Desenvolvimento maior de 
projetos baseados no 
intercâmbio. 

Fortalecimento da graduação e pós-
graduação. 

Aprimorar os canais de 
atendimento disponíveis. 

Sondagem com as coordenações de 
curso sobre a satisfação dos alunos 
atendidos quanto aos canais de 
atendimento. 

Atendimento ao aluno pela 
mediação telefônica e via 
internet. 

Elaboração de um FAQ para as 
questões mais recorrentes. 

Estimular a atuação do PAE – 
Programa de 
Acompanhamento do Egresso. 

Realização do I Encontro de 
Egressos de Fisioterapia. 

Ampliação do PAE. 
Aprovação dos participantes, 
inclusive do local escolhido para o 
evento, o Parque da Cidade. 
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Análise da CPA: 
 

Na Estácio FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, os alunos são atendidos, 

permanentemente, no horário de funcionamento da IES, pela Secretaria Geral Acadêmica (SGA), 

pelos Professores e pelos Coordenadores de Curso. 

 

Formas de Acesso 

As formas de ingresso nos cursos de graduação da Estácio FATERN são:  

- VESTIBULAR – Processo Seletivo realizado pela IES. 

- PROUNI – Programa Universidade para Todos - foi instituído pelo Governo Federal e 

oferece bolsas de estudos, em IES privadas, a estudantes brasileiros, de baixa renda e 

sem diploma de nível superior. 

- TRANSFERÊNCIA EXTERNA – oferecida aos alunos de outras instituições que queiram 

ingressar na Estácio FATERN. O candidato deve estar vinculado à outra IES, em curso 

idêntico ou afim. A transferência está condicionada à disponibilidade de vagas, análise de 

compatibilidade curricular. Para o pedido de transferência o candidato deve, também, 

preencher um formulário próprio na Central de Atendimento da Instituição e, no prazo 

estipulado por essa, verificar o deferimento ou não de seu pedido. 

- TRANSFERÊNCIA INTERNA – possibilita ao aluno a mudança de curso, ou seja, aquele 

aluno vinculado à IES, que já está realizando determinado curso, e pretende solicitar a 

troca para outro curso da mesma área ou afim. 

- PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – oportunidade oferecida a quem já 

concluiu um curso superior de graduação. 

 

Secretaria Geral Acadêmica - SGA 

Planeja, organiza, supervisiona e administra a vida acadêmica de todos os estudantes dos cursos 

de graduação que a IES oferece. É responsável por todo o serviço de Registro Acadêmico e pela 

operacionalização das atividades não didáticas compreendendo: matrículas, transferências, 

notas, declarações, requerimentos, históricos, controle de registro dos diplomas, entre outros. 

 

Secretaria Virtual 

Aos alunos, estão disponíveis no SIA – Sistema de Informações Acadêmicas os serviços de 

Biblioteca Virtual, Secretaria Virtual (serviços de Requerimentos on line), Calendário Acadêmico, 

Campus Virtual, vagas para Estágios e Empregos dentre outras facilidades. Os professores 

possuem acesso às pautas para lançamento de frequência e notas, Biblioteca Virtual, 

lançamento de conteúdo, quadro de horário. 
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Coerente com o novo PDI 2016-2020 da ESTÁCIO FATERN, a Política de Atendimento aos 

Discentes contempla a assistência presencial da Secretaria Geral e da direção da IES, além da 

comunicação telefônica com os alunos. Esses aspectos compõem o campo ATENDIMENTO da 

Pesquisa Institucional, para a qual, em 2016.1, os indicadores de insatisfação quanto ao 

atendimento virtual/telefônico, em uma escala de 1 (extremamente insatisfeito) a 2 (muito 

insatisfeito), somaram: 34,1% quanto ao atendimento via chat, 34,8% para o atendimento 

receptivo – aquele que atendeu quando você ligou, 30,8% relativos a outros canais de 

atendimento e 27,9% sobre o atendimento ativo – aquele que entrou em contato com você. 

Contudo, apesar do aspecto satisfação geral com o Atendimento registrar a marca de apenas 

21% (entre 1 e 2 na escala), quando acrescentamos a esses indicadores os percentuais da escala 

3, os indicadores crescem de forma desproporcional aos índices favoráveis ao atendimento 

presencial, já reconhecidos pelos alunos em avaliações anteriores. 

 

GRÁFICO: 8 – Atendimento | ISA 2016.1 

 
Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Percepção essa que decresce na análise do semestre seguinte, 2016.2 em 3,2% quanto ao 

atendimento via chat, 5% para o atendimento receptivo – aquele que atendeu quando você 

ligou, mas se mantém relativos a outros canais de atendimento e ao atendimento ativo – aquele 

que entrou em contato com você. Contudo, apesar do aspecto satisfação geral com o 

Atendimento registrar uma queda na insatisfação para 19,7%, os indicadores citados aumentam 

de igual modo quando somados aos da escala 3. 

 

GRÁFICO: 9 – Atendimento | ISA 2016.2 
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Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Por fim, a CPA conclui que a proximidade percentual entre os indicadores dos dois semestres 

expressa uma conotação maior de razoabilidade do que de favorabilidade. Diante disso, 

recomenda mais atenção para a comunicação mediada por telefone e internet, na busca pela 

excelência integral do Atendimento. 

 

Programas de Apoio Pedagógico 

A coordenação de curso e o corpo docente possuem carga horária para atendimento e apoio aos 

discentes. Além deste atendimento direto ao estudante, a Estácio FATERN oferta programas 

básicos de apoio ao discente: 

 

- AMBIENTAÇÃO – atividades de recepção aos discentes, especialmente, aos calouros, com o 

objetivo de ambientá-los na Instituição e integrá-los com os acadêmicos em curso. Ao 

desenvolver as atividades de recepção aos calouros, a IES tem como prioridades ações sociais, a 

fim de evitar atitudes agressivas e acidentes.  

 

Em 2016.2, por exemplo, o Trote Solidário resultou na montagem de uma horta no espaço de 

convivência da IES, uma ação alinhada com o eixo da sustentabilidade definido para as 

Atividades Acadêmicas Complementares (AACs) dentro da programação do projeto Boas-Vindas. 

Este último agrega também atividades artísticas e culturais voltadas à integração dos calouros, 

apresentação de TCCs por egressos, dos setores da IES por professores e colaboradores-técnicos, 

além de palestras e debates com representantes de entidades de classe e empresas sobre as 

tendências e oportunidades de carreira. 
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- NIVELAMENTO – tem como objetivos revisar conteúdos necessários ao bom desempenho 

acadêmico do aluno, oportunizar o estudo de aspectos determinantes para o cotidiano da sala 

de aula e integrar o discente na comunidade acadêmica. A finalidade deste programa é suprir 

conhecimentos prévios necessários para o ingresso do discente no cotidiano acadêmico, a IES 

oferece cursos de nivelamento em Matemática e Português, mas também propicia cursos de 

nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso. Dessa forma, outros conteúdos são 

propostos, de acordo com as necessidades detectadas pelos docentes e Coordenação do Curso. 

 

16 alunos dos cursos de Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem do primeiro período inscreveram-

se no Programa de Nivelamento de Química Básica em 2016, contudo a adesão inicial registrada 

foi baixa. Da percepção dos alunos e docente consultados, observou-se que apesar da 

manifestação positiva com relação à atividade e da divulgação imediatamente após a primeira 

avaliação, os mesmos passaram a frequentar mais intensamente ao final do semestre, antes da 

segunda avaliação. De qualquer modo, os resultados foram satisfatórios tendo em vista que dos 

16 alunos contemplados, 33% dos alunos foram aprovados por média e 90% dos alunos 

envolvidos ao final das 8h/aula, conseguiram identificar, caracterizar e realizar ligações químicas 

com os principais elementos que constituem nosso organismo. O nivelamento objetivou diminuir 

a dificuldade já trazida da escolarização média e fundamental.  As aulas foram ministradas 

abordando, de maneira teórico-prática os principais tópicos de Química Básica: Tabela Periódica, 

Propriedades Periódicas, Configuração Eletrônica e Ligações Químicas. 

 

- NOVA CHANCE - O Nova Chance é um programa de reforço que dá oportunidade ao calouro 

que obtiver nota menor do que 4,0 (quatro) na AV1 de estudar por meio de videoaulas que 

retomam o conteúdo das seis primeiras semanas, a fim de realizar outra avaliação (AVR) que 

será somada à primeira nota e dividida por 2 (dois). Sabe-se que a primeira nota (AV1) é muito 

importante para o calouro, pois além de evidenciar o desempenho inicial no curso sinaliza 

possíveis lacunas que precisam ser preenchidas, a fim de que ele melhore o aproveitamento nas 

outras avaliações. Além disso, o calouro encontra-se num processo de ambientação e adaptação 

ao contexto universitário. Se a nota da AV1 for menor do que 4,0 (quatro), essa situação é muito 

preocupante e pode indicar que o aluno perdeu algumas aulas, não estudou adequadamente ou 

teve outras dificuldades. Nesse caso, nada melhor do que uma Nova Chance para o aluno 

estudar mais e avaliar o que aprendeu, evitando evasão ou reprovação. 

 

A ESTÁCIO FATERN também oferece aos seus alunos um programa de reforço presencial com 

base no diagnóstico prévio de conteúdos pontuais de maior dificuldade. Para essa ação o 

professor conta com o apoio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, o qual ainda avalia a 

necessidade de aulas de revisão bimestrais, antecedendo a semana de provas.  
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Para 2016.2, a análise indicou a necessidade de aulas de reforço em Anatomia Sistêmica para 

alunos de Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. Iniciadas em no mês de agosto, antecedendo a 

primeira avaliação (com 5 aulas) e prosseguindo depois desta (com mais 4 aulas), empregou 

metodologias integradoras como vídeos, jogos e aulas práticas no Laboratório Anatômico I, 

tendo em vista a indisposição dos alunos em frequentar a IES antes do início regular de aulas. A 

CPA considerou relevante a frequência média 10 alunos às aulas.  

 

Ainda em 2016.2, a disciplina de Bioquímica foi apontada pelos alunos com grau de 

complexidade maior, o que resultou em revisão paralela ao nivelamento ofertado em Química 

Básica. Com início em setembro, beneficiou alunos do primeiro período dos mesmos cursos já 

citados. A proposta consistiu em fazer uma releitura do assunto exposto em sala. A metodologia 

abrangeu aplicação de listas de exercícios e leitura dialogada de artigos científicos. Entre os 

resultados alcançados, vale a pena citar que dos 47 alunos contemplados com a revisão, 58,7% 

compareceram as aulas antes da primeira prova e 54.7% depois desta. 83% dos que assistiram às 

aulas, foram aprovados por média. 

 

GRÁFICO: 10 – Nivelamento, Reforço e Revisão | 2016.2 

 
Fonte: NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico/Avaliação Institucional, 2016. 

 

- PROJETO AVALIANDO O APRENDIZADO - são exercícios na forma de simulados. Ele é oferecido 

online e deve ser acessado pelo aluno, com login e senha do SIA, por meio do link 

http://simulado.estacio.br/alunos/ a qualquer hora, de qualquer computador, na semana para a 

57% 43% 

Adesão dos alunos  maior ou 
igual a 3 horas  Bioquímica - Pré 

Av1 

Presente Ausente

49% 51% 

Adesão dos alunos  maior ou 
igual a 3 horas  Bioquímica - 

Pós Av1 

Presente Ausente

29% 
71% 

Adesão dos alunos maior ou 
igual a 3 horas Anatomia 

Sistêmica - Pré Av1 

Presente Ausente

9% 

91% 

Adesão dos alunos  maior ou 
igual a 3 horas Anatomia 

Sistêmica - Pós Av1 

Presente Ausente
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qual foi agendado. São cinco (5) questões para o simulado de cada disciplina, geradas 

aleatoriamente, a partir dos conteúdos das aulas já ministradas, valendo um décimo (0,1) cada 

acerto. O somatório dos pontos, ao longo do semestre, valerá até dois (2) pontos extras na AV3, 

cujo valor máximo é de até 10 pontos. Os exercícios ou simulados do Avaliando o Aprendizado 

ocorrem quatro vezes no semestre, organizados em ciclos que acontecem na terceira semana de 

cada mês. Os exercícios ou simulados do Avaliando o Aprendizado poderão ser feitos apenas nas 

semanas agendadas. 

 

- PREPARA - consiste numa oferta de reforço aos calouros visando à retomada de conteúdo das 

primeiras semanas de aula e, consequentemente, melhor desempenho na AV1. O reforço se 

dará por meio de aula teletransmitida ao vivo, acompanhada da realização de um chat para 

envio de dúvidas e mensagens dos alunos. O professor que conduzirá a aula apresentará uma 

revisão geral dos conteúdos críticos para a AV1 e, com a mediação de outro docente no chat, 

responderá às perguntas dos alunos. Somado ao trabalho presencial do professor da disciplina 

em sala de aula, o PreparAV1 torna-se, então, mais um recurso à disposição do aluno no 

processo ensino-aprendizado, valendo-se de metodologia e tecnologia inovadoras. 

 

- PROGRAMA DE CONVÊNIOS – a IES visa estabelecer convênios, com a finalidade de 

proporcionar aos discentes, as condições de intercâmbio com outras Instituições de Ensino, com 

empresas do setor privado e setor público a fim de propiciar vagas estágios, visitas técnicas, 

palestras e outras atividades referentes à iniciação científica e extensão. 

 

- COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR – os cursos livres devem ser vistos como fator determinante 

para o futuro daqueles que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho, bem como 

aos que buscam aperfeiçoamento, proporcionando chances reais de crescimento nas 

corporações, além de representar a possibilidade de complementar os conhecimentos. 

 

Programas de Apoio Acadêmico 

A Estácio FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte desenvolve projetos e programas 

de desenvolvimento acadêmico junto ao corpo discente. Dentre estes programas, destacam-se: 

 

- PROGRAMA DE MONITORIA – tem como objetivo proporcionar ao educando oportunidade de 

vivenciar o exercício do magistério, na expectativa de poder influenciá-lo na escolha por essa 

nobre profissão, à medida que, no papel de monitor desempenha as funções de ensino, pesquisa 

e extensão. O monitor terá papel fundamental no apoio aos discentes, pois participa da 

elaboração dos planos de trabalho com o professor responsável, auxilia o professor na realização 

de trabalhos e experimentos, estando apto a auxiliar os discentes, orientando e esclarecendo 
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dúvidas em atividades de classe, campo, laboratório e demais atividades propostas pelo 

docente. 

 

Em consonância com sua missão e responsabilidade social, o Edital do Programa de Monitoria 

lançado em 2016 fortalece o acesso e a permanência dos estudantes na IES. A monitoria na 

ESTÁCIO FATERN faz parte das atividades de formação, realizadas por um conjunto de 

estudantes da graduação contemplados com bolsa e orientadas pelos docentes. Para assegurar a 

realização do Programa, a ESTÁCIO FATERN conta como o NAP - Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico. 

 

Em 2016.2, para avaliação da dimensão, foram priorizadas Bolsas de Monitoria para 5 disciplinas 

dos cursos de Fisioterapia e Nutrição. 

 

QUADRO: 26 – Monitoria | Inscrições e resultados 2016.2 
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Fonte: NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Apesar da baixa quantidade de inscritos, o processo transcorreu de forma comprometida e 

rigorosa com a aprovação de 3 alunos, os quais acrescidos aos 8 já em exercício, somaram 11  

monitores. 
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QUADRO: 26 – Monitoria | Alocação de Monitores 2016.2 

 

Fonte: NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico/Avaliação Institucional, 2016. 

 

- PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – O Programa de Iniciação Científica estará a serviço do 

Ensino e da Extensão, funcionando como uma abordagem metodológica, sob a forma de prática 

investigativa, para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e atividade de 

extensão. O Programa de Iniciação Cientifica da IES tem como objetivo propiciar a inserção dos 

alunos no processo de investigação cientifica, despertando interesse, ativando vocações e 

mobilizando talentos entre estudantes de graduação, preparando-os para a educação 

continuada.  

 

Destaca-se, no período avaliado, o apoio ao estudante de graduação para desenvolvimento 

de atividades de pesquisa. O quantitativo de alunos envolvidos com a Iniciação Científica nos 

ciclos 2015-2016 e 2016-2017 consta na Dimensão 2, do Eixo 3, deste 2º Relatório Parcial.  

 

- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – O objetivo do TCC é despertar a no acadêmico a 

investigação científica do profissional que está se formando, criando uma consciência crítico-

analítico. A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso/Orientação à Monografia, conforme 

nomenclatura específica dos cursos, visa propiciar, ao acadêmico dos últimos semestres a 

oportunidade de desenvolvimento de trabalho científico, em uma área específica de sua escolha 

sob orientação de um docente da área. O TCC será regido por regulamentação própria (em 

anexo) podendo ser apresentado como monografia, artigo científico, projeto, produto, eventos 

ou similares. 
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- PROJETOS DE EXTENSÃO – Os projetos/cursos de Extensão devem proporcionar ao corpo 

discente, oportunidades de capacitação e participação em cursos e atividades, além de suas 

atribuições regulares, bem como ampliar suas atribuições de responsabilidade social 

(regulamento em anexo). Os projetos de Extensão desenvolvidos no exercício em questão estão 

elencados na Dimensão 2, do Eixo 3, deste 2º Relatório Parcial. 

 

- ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES - AACs – As Atividades Acadêmicas 

Complementares são componentes curriculares de caráter acadêmico, científico e cultural, e o 

foco principal é o estímulo à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e 

interdisciplinares. Estão expressas em resolução específica. As AACs devem promover a 

articulação com as demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do estudante, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. As Atividades 

Acadêmicas Complementares constantes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES obedecem 

aos seguintes princípios e diretrizes: 

- Flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante a adoção de estratégias acadêmicas 

e de atividades didáticas que despertem no estudante a necessidade de interação com outras 

áreas do saber e, de modo especial, com o mundo do trabalho e da cultura, desde o início do 

curso; 

- Estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo do estudante e à 

criação cultural, mediante incentivo à permanente e contextualizada atualização profissional;  

- Promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica, 

incentivando-os a estabelecer com a comunidade uma relação de reciprocidade.  

 

A avaliação discente do componente curricular de caráter acadêmico, científico e cultural (AAC) 

estão descritas na Dimensão 2, do Eixo 3, deste 2º Relatório Parcial.  

 

Programas de Apoio à Prática Profissional 

Os Programas de Apoio à Prática Profissional integram as políticas de atendimento aos discentes, 

estando representadas nas atividades de estágio e por meio da política de relações e parcerias 

com instituições e empresas que promovem a divulgação de vagas de emprego aos alunos e 

consequente inserção do aluno no mercado de trabalho. A IES conta com o Serviço de Estágios e 

Empregos visando assegurar a realização dos estágios dos diversos cursos por meio de parcerias 

com as instituições e empresas. A IES contará também com o Espaço Estágio Emprego - E3, um 

ambiente moderno e exclusivo para a integração Empresa-Escola, no qual as empresas e 

empreendedores tem a oportunidade de estabelecer contato com estudantes, que podem fazer 

a diferença em seus respectivos segmentos. Por meio dele, os alunos têm a oportunidade de 
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visualizar as oportunidades de estágio e emprego disponíveis, interagir com as empresas, 

conhecer as tendências do cenário corporativo e receber orientação de carreira, visando ao seu 

desenvolvimento profissional, ampliando suas possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho. 

 

A Instituição atua em prol do desenvolvimento local e regional, ao executar atividades de 

articulação com o sistema produtivo, integrando os seus alunos e contribuindo para a inserção 

sócio profissional dos mesmos. As Políticas de Estágio e Prática Profissional atendem à nova Lei 

de Estágio, nº 11.788, tendo o estágio como curricular obrigatório e supervisionado, quando for 

parte integrante da matriz curricular do curso e deverá ser realizado com o objetivo do 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular. 

Para o cumprimento de sua missão e alcançar a visão de futuro propostas, a IES visa manter uma 

carteira de convênios de acordo e cooperação técnico-pedagógica com instituições 

Governamentais e Não Governamentais nacionais e estrangeiras.   

 

Em relação aos Estágio Curriculares, cuja contribuição para a permanência dos estudantes e para 

a qualidade da formação é central para a ESTÁCIO FATERN, seguem descritas na Dimensão 2, do 

Eixo 3, deste 2º Relatório Parcial, a avaliação discente do componente curricular de caráter 

acadêmico, científico e cultural (AAC). 

 

Programas de Apoio ao Financiamento de Estudos 

A Estácio FATERN, buscando a melhor maneira de contribuir para a minimização das 

desigualdades sociais e permitir aos menos favorecidos condições de obter um ensino de 

qualidade com baixo custo de investimento conta com programas de apoio financeiro aos alunos 

menos favorecidos. Com este objetivo, a IES, além das atividades psicopedagógicas, disponibiliza 

um programa de bolsas e financiamentos. A proposta visa contribuir na formação dos discentes 

com dificuldades financeiras, premiar o brilhantismo acadêmico e motivar a comunidade 

acadêmica para as atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

 

FIES e PROUNI - Instituição agrega o FIES, financiamento estudantil concedido ao aluno 

regularmente matriculado em curso de graduação não gratuito, desde que devidamente 

cadastrado e que tenha desempenho acadêmico que atenda as normas legais do programa. A 

IES aderiu também ao PROUNI, a alunos que estejam no perfil exigido pelo MEC.  

 

A Instituição apoia, sempre que possível, a participação de sua comunidade acadêmica em 

eventos que agregam valor a sua formação, como: viagens para participação de congressos, 

seminários e intercâmbios; eventos que tenham espaço para apresentação da produção 
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acadêmica e que credenciem o expositor a acumular experiências em eventos da área; 

participação efetiva dos acadêmicos em atividades que põem o conhecimento acadêmico em 

teste no mercado de trabalho; divulgação dos trabalhos acadêmicos e da produção discente, 

entre outras ações. 

 

Estímulos à Permanência 

A IES busca uma estrutura acadêmica capaz de realizar e garantir a política de atendimento aos 

discentes no desenvolvimento de diversos programas articulados aos projetos pedagógicos, 

voltados para o desenvolvimento acadêmico dos mesmos. Dentre estes programas, destacam-se 

os programas bases de apoio pedagógico ao discente e programa de inserção socioprofissional e 

os programas de bolsas já descritos anteriormente. 

 

Atendimento Psicopedagógico 

Este serviço é realizado por profissional especialista na área e terá como missão a promoção do 

bem-estar e o desenvolvimento integral do discente, condição essencial aos processos de 

aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. O atendimento ocorre mediante 

procura espontânea do acadêmico que se sinta necessitado de apoio, ou incentivado pelo 

docente orientador, em função dos mais diversos fatores, ou seja: dificuldade de aprendizagem, 

aprender a lidar com a ansiedade antes do momento de avaliação da aprendizagem, dificuldade 

de relacionamento com os pares, professores, coordenadores e familiares, problemas de 

isolamento social. 

O Serviço de Apoio Psicopedagógico ao discente possui os seguintes objetivos: (a) prestar apoio 

psicopedagógico de ordem acadêmica, social e pessoal ao corpo discente; (b) auxiliar o 

acadêmico na descoberta de si e do outro na direção da melhoria de suas relações interpessoais; 

e (c) proporcionar atendimento psicológico ao discente objetivando a busca do seu bem-estar.  

 

Destaca-se, ainda, que as matrizes curriculares dos cursos da Instituição contemplam a disciplina 

de LIBRAS. As matrizes curriculares dos novos Cursos de Graduação a serem oferecidos pela IES 

também serão elaboradas tendo como referência essa orientação. Para melhor atender aos 

alunos necessidades especiais - físicas, pedagógicas, atitudinais ou com mobilidade reduzida - a 

IES elaborou o documento “Política Institucional de Acessibilidade para Inclusão de Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais nos Cursos Superiores” no qual estão descritas as ações 

previstas para o atendimento do aluno. 

 

Acompanhamento de Egressos 

O Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) da IES é um instrumento que possibilita a 

avaliação continuada da IES, por meio da parceria entre a gestão da Graduação e a CPA, 
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objetivando a observação dos reflexos da contribuição desta Instituição, no que diz respeito ao 

desempenho profissional dos ex-alunos e da sua inclusão social. Para tanto é projetada uma 

ação de acompanhamento da trajetória de egressos dos cursos de graduação, estejam eles ou 

não, inseridos no mercado do trabalho ou em programas de educação continuada.  

 

A IES reconhece que o Programa precisa ser aprimorado para efetivamente cumprir a sua 

finalidade. Assim, estão previstas novas formas de acompanhamento do egresso, tais como: 

 

Atividades previstas para o acompanhamento dos egressos: 

a. Aplicação dos instrumentos; 

b. Tabulação e análise dos resultados; 

c. Elaboração de relatório; 

d. Divulgação do relatório; 

e. Propor reestruturação dos cursos, caso seja necessário; 

f. Realização de evento com vistas a coletar informações junto aos egressos sobre colocação no 

mercado de trabalho, cursos de seu interesse, e sobre outras atividades que a instituição 

pretenda realizar; 

g. Criação de Banco de Dados dos Egressos; 

h. Divulgar permanentemente a inserção dos alunos formados no mercado de trabalho; e 

i. Realização anualmente, um Encontro de Egressos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

 

 O PAE abrange entre seus projetos o Até Breve e o Radar Estácio, que possibilita de forma 

complementar o acompanhamento dos formando e ex-alunos. Destaca-se no ano em curso, a 

realização do I Encontro de Egressos do Cursos de Fisioterapia em cujo evento, apresentou-se a 

inserção bastante significativa dos ex-alunos do curso no mercado de trabalho e discutiu-se a 

variedade de oportunidades de formação com diferentes habilidades e competências 

proporcionadas pela diversificação das ações curriculares transdisciplinares. 

 

A IES acompanha a atuação dos seus egressos no ambiente socioeconômico, com destaque para 

o “Programa Alumini Estácio” que visa homenagear os egressos que possuem destaque e 

relevância no mercado de Trabalho e/ou na sociedade, condecorando-os com a Medalha 

“Alumini Diamante” e um certificado de reconhecimento àqueles que se destacam por história 

de crescimento pessoal e profissional; superação; atos de bravura; relevante trabalho voluntário; 

atuação em momentos de calamidade pública; história de vida inspiradora e; outras ações em 

benefício da sociedade. 

 



107 

 

A IES homenageou, com a Medalha, a aluna Monalise Dantas Soares, do curso de Fisioterapia, 

que teve um excelente desempenho acadêmico, tendo recebido a láurea acadêmica. Durante o 

curso, foi aprovada em processo seletivo bastante criterioso, tendo sido contemplada com a 

participação no “Projeto de Realidade Virtual na Neuroreabilitação de pacientes acometidos de 

AVE”, numa ação conjunta dos Departamentos de Fisiologia, Neurociências, Fisioterapia, 

Matemática Aplicada e Artes na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Após a conclusão 

do curso foi aprovada na seleção para professor substituto na UFRN, onde atua como docente. 

 

Visando ampliar esse relacionamento com o Egresso, a IES conta com o “Programa Aluno 

Destaque” para reconhecer egressos que se destaquem no mercado de trabalho. Nesse sentido, 

a IES já reconheceu, com certificado Diamante, a atuação dos egressos: 

1- Maria Luiza Teixeira, do curso de Serviço Social. A aluno apresentou um excelente 

desempenho na sua vida acadêmica. Na oportunidade dos Estágios Supervisionados I e II 

elaborou e executou, sob a orientação da professora Joana Darc Prado, o Projeto Transporte 

Urbano e População Idosa: Construindo uma Nova Relação, que obteve excelentes resultados. O 

Projeto foi inscrito no 12º Concurso Talentos Maturidade – Projetos Exemplares (Banco 

Santander), recebendo prêmio e recursos para desenvolvê-lo. Em 2011 recebeu o Prêmio de 

Direitos Humanos, do Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Direitos Humanos. A 

execução do referido projeto deu base para possibilitar alteração do Decreto N. º 8.123 de 26 de 

março de 2007, surgindo o Decreto Nº 9.687, de 25 de abril de 2012, em Natal/RN, 

posteriormente nacionalizado. Em 2012, Maria Luiza foi homenageada pelo STF e recebeu o 

Prêmio INNOVARE 2012. 

2- Agnaldo Souza Cruz, do curso de Redes de Computadores, que recebeu uma das melhores 

notas para ingresso no mestrado da UFRN na área tecnológica e trabalha na Unidade de 

processamentos de dados da UFRN.
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3.2 – EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
3.2.1 – Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Estimular e apoiar o corpo 
técnico-administrativo para 
ampliar a formação 
profissional e progressão 
salarial. 

Qualificação do pessoal técnico-
administrativo, através da 
concessão de bolsa integral para 
cursos de graduação e parcial para 
pós-graduação. 

 

Qualificação do corpo funcional, com 
possibilidade de elevação de 
escolaridade e salários dos 
funcionários. Protocolo do Plano e Carreira e 

Salários para o Corpo Técnico-
administrativo. 

Promover cursos de 
capacitação continuada e 
treinamentos motivacionais. 

Incentivo à participação em cursos 
da Educare – Universidade 
Corporativa da Estácio, através dos 
seus programas de educação 
continuada online. 

 
Avaliação de desempenho favorável 
pelo corpo discente quanto ao 
atendimento presencial. 

Implantação de promoções de 
funções para alguns setores e 
colaboradores. 

 

Seleção interna de funcionários 
prioritária 

Benefícios oferecidos: Planos de 
Saúde, Odontológico e Psicológico, 
Vale-alimentação. 
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Análise da CPA: 
 

A gestão da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte segue as políticas estabelecidas em 

documentos oficiais, destacando-se o Regimento Interno, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) e 

documentos normativos da Mantenedora. Estes servem de base para todas as outras políticas 

de gestão a serem implantadas na IES: Resoluções internas, Portarias, normas acadêmicas, entre 

outras. 

 

A Instituição concebe o planejamento como um ato de intervenção técnica e política, 

objetivando articulação permanente, a fim de estabelecer coordenação entre a esfera técnica, o 

nível político e o corpo docente, discente e técnico-administrativo. O processo de planejamento 

propõe um modelo de estrutura organizacional que permita viabilizar a consecução da missão, 

dos objetivos e das metas propostos no PDI. 

 

O modelo de organização formal de estrutura visa propiciar à administração agilidade e 

flexibilidade para responder, ao mesmo tempo, às necessidades de uma Instituição de Ensino 

Superior e às exigências de gestão do mundo moderno. Isso se deve ao fato de que a nova 

conjuntura exige das organizações e das instituições um desenho dos métodos e procedimentos 

de formação, agora voltados para o desenvolvimento das competências e habilidades 

necessárias a inserção na ordem econômica e social atual e na estrutura do mundo do trabalho. 

 

Impõe ainda que sejam incorporados à organização e à gestão institucional os princípios da 

administração moderna, destacadamente os da flexibilidade, da rapidez de comunicação e de 

respostas, da capacidade em lidar com o desconhecido e de tomar decisões rápidas e adequadas 

às situações, de trabalhar e de negociar diferenças e conflitos; e de estabelecer relações 

interpessoais e de se atualizar permanentemente. 

 

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela formulação, 

deliberação e execução da vida institucional, que se interpenetram, objetivando a qualidade da 

formação profissional e da gestão, possibilitando a efetivação das medidas propostas e o 

crescimento institucional. A participação efetiva de docente e discente do curso em órgãos 

colegiados acadêmicos da IES se dá conforme previsto no Regimento da IES. 

 

A política de gestão pauta-se, portanto, em compromissos assumidos claramente entre 

docentes, gestores, funcionários e Direção da IES: 
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a) Diálogo e participação, pautados no trabalho em equipe, ouvir as pessoas e manter as portas 

abertas; 

b) Busca pela Qualidade e Excelência, na forma de melhorar continuamente, ir além e aprimorar 

a infraestrutura e tecnologia; 

c) Comprometimento e identificação, agir como “dono”, preocupar-se com as pessoas, trabalhar 

com prazer; 

d) Compromisso com o Social, determinando ações para atender à inclusão social, envolver-se 

com a comunidade interna e externa e valorizar as diferenças; e, 

e) Empreendedorismo, ser proativo, identificar as oportunidades e perseverar. 

 

Dentre as políticas de gestão, a Instituição considera os resultados das ações inerentes da 

Política de Avaliação Institucional, conforme descrição no Projeto de Autoavaliação da IES. 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. 

 

Assim, a Estácio FATERN, por meio do comprometimento, envolvendo direção, docentes, 

gestores e funcionários, busca atuar com excelência no ramo educacional no país com 

autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar. A Entidade Mantenedora é 

responsável pela IES perante as autoridades públicas e o público em geral, incumbindo-se de 

tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os limites da lei e de seu 

Regimento, a liberdade dos Corpos Docente e Discente e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos e executivos. Cabe à Mantenedora a sustentabilidade financeira e a aprovação de 

investimentos para expansão e contratação dos recursos humanos e, à Mantida, o 

desenvolvimento do projeto educacional. Através dos Órgãos Colegiados, CONSEPE e CONSUP, a 

autonomia da IES é efetivada. A partir de diretrizes fixadas em reuniões pela Mantenedora, a IES 

faz seus planejamentos operacionais e estratégicos, contemplando sua expansão acadêmica e 

física. 

 

A Estácio FATERN conta com uma política de pessoal consolidada e com vantagens e benefícios 

extensivo e comum a todos os seus colaboradores. Anualmente a instituição realiza a avaliação 

de desempenho, com novo sistema e metodologia, a qual representa uma possibilidade 

concreta de ascensão profissional; o pagamento dos salários é efetuado no segundo dia útil do 

mês, sempre em dia; a oferta de Plano de Saúde é extensiva aos dependentes; além da 

concessão de Ticket Alimentação.  
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A IES conta, atualmente, com 106 (cento e seis) professores, conforme quadro a seguir: 

 

QUADRO: 27 – Corpo Docente 

 
 Fonte: Regulatório/Avaliação Institucional, 2016. 
 
Para a contratação e substituição de professores, a Instituição adota uma política combinando 

uma sólida formação acadêmica (doutores, mestres e especialistas), com comprovada 

experiência profissional e docente. A seleção, observa rigorosamente a qualificação/titulação, 

por área de conhecimento específico do candidato e suas respectivas vinculações com os 

conteúdos programáticos das disciplinas a serem ministradas, aliada à experiência profissional, 

tanto no que se refere à docência quanto ao mercado de trabalho. O processo seletivo se efetiva 

por meio de Edital, exames de Currículos, Títulos, Prova de Aula e Entrevista. 

 

Segundo as Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas constantes do Plano de Carreira do Corpo 

Docente, a admissão e contratação do docente seguirão os seguintes critérios:  

1. A admissão em cargos de provimento efetivo do quadro docente será preferencialmente 

precedida por entrevista e avaliação de curriculum, observados os requisitos do cargo e o que 

for estabelecido em regulamento da IES. 

2. A admissão efetivar-se-á por contrato de trabalho, previsto na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), no regulamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e em 

legislação complementar. 

 

Os contratos de trabalho são feitos por hora-aula, tendo em vista as características das 

disciplinas e dos profissionais selecionados. O regime de trabalho dos docentes é o da legislação 

trabalhista, para jornadas semanais de 4 a 40 horas de trabalho, por semana, a serem dedicadas 

às atividades de ensino, orientação, atendimento de alunos, Pesquisa, Iniciação Científica, 

Atividades Complementares, Extensão e também a funções administrativas na Instituição. Como 

orientação geral, a política acadêmica da Instituição visa ampliar a carga horária dos professores 

mais bem titulados e avaliados, de forma a compor um núcleo de excelência com maior 

dedicação ao ensino e à gestão. Ao mesmo tempo, busca aumentar o número de docentes em 

regime de trabalho de tempo integral e parcial, com o objetivo de compor um quadro amplo e 
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dedicado não apenas ao ensino, mas também à pesquisa, extensão, atividades de 

responsabilidade social e funções administrativas. 

 

Quanto ao Regime de trabalho, a IES conta com docentes trabalhando em 03 (três) tipos de 

regime de trabalho: 

- Regime de Tempo Integral (TI) – Para docentes contratados com 40 horas semanais de 

trabalho na Instituição, nelas reservado tempo de pelo menos 20 horas semanal 

destinado a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e 

orientação de alunos. 

- Regime de Tempo Parcial (TP) – Docentes contratados com 12 ou mais horas semanais 

de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo para 

estudos, planejamento, avaliação e orientação de alunos. 

- Regime Horista (H) – Docentes contratados pela instituição exclusivamente para 

ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada ou que não se 

enquadrem outros regimes de trabalho acima definidos. 

 

Na ESTÁCIO FATERN, a contração de professores visitantes ou substitutos, para as substituições 

eventuais dos professores do quadro regular, é realizada para atender à necessidade temporária 

e excepcional, por tempo determinado, isto é, por meio do Processo Seletivo Simplificado. O 

candidato inscrito no Processo de Seleção apresentará todos os documentos exigidos e 

aguardará o resultado. Uma banca designada exclusivamente para o processo seletivo 

simplificado avaliará o “Curriculum Vitae” da Plataforma Lattes do candidato, examinará todos 

os comprovantes e divulgará o resultado. 

 

Com o objetivo de manter um quadro docente com índices elevados, tanto de titulação quanto 

de dedicação ao magistério, sem perder de vista habilidades essenciais para obtenção de um 

resultado positivo na troca e na construção do conhecimento, a partir da relação professor-

aluno, a Estácio FATERN incentiva para que a maioria dos docentes atue nas disciplinas com 

estreita vinculação às áreas de conhecimento de sua qualificação e experiência profissional. 

 

A Instituição oferece aos cursos um quadro docente cada vez mais qualificado, mais titulado, 

com maior disposição de tempo para dedicar-se às suas atividades de ensino e também com 

maiores recursos para apoiá-lo em suas atividades. A preocupação com a qualificação pós-

graduada stricto sensu de seu corpo docente permeia, particularmente, o campo de formação 

básica e de formação geral do currículo pleno, procurando-se oferecer aos futuros profissionais 

uma sólida formação científica na atividade que irão desenvolver. 

 



113 

 

Dessa forma, na área aplicada, constitui-se preocupação prioritária da Estácio FATERN a 

contratação de Professores profissionais que, além da comprovada capacidade de atuação no 

magistério esteja no dia-a-dia da atividade cujos fundamentos e aplicações ministram. 

 

Para tanto, sem comprometer a qualidade do ensino e na medida do possível, a Instituição 

incentiva a obtenção da pós-graduação stricto sensu, como adicional de suas habilidades no 

desenvolvimento do ensino, em suas áreas específicas de aplicação. 

 

Por outro lado, a Instituição procura oferecer aos docentes o apoio necessário ao 

desenvolvimento qualificado do ensino, em cada área específica, tanto no aspecto acadêmico 

quanto no aspecto tecnológico, que contribui para facilitar o aprendizado. 

 

Objetivando promover a melhoria de qualidade da oferta do ensino, da pesquisa e da extensão, 

a Estácio FATERN - Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte oferece ao corpo docente a 

oportunidade de aprofundar e/ou aperfeiçoar seus conhecimentos científicos, tecnológicos e 

profissionais. 

 

A Instituição disponibiliza treinamento e atualização profissional, oportunizando aos seus 

professores e ao pessoal técnico-administrativo condições para aprofundamento e/ou 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos, didático-pedagógicos e 

profissionais.  

 

A Estácio FATERN desenvolve o processo de capacitação de seus professores, por meio do 

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

Corporativa da Estácio. O PIQ foi idealizado para responder aos desafios da transformação que 

ocorre nos sistemas educacionais e, em especial no ensino superior. 

 

Nos últimos dois anos, participaram do PIQ 97 (noventa e sete) professores da IES, nos cursos 

de: Modelo de Ensino - Escola de Docência;  

Avaliação do Processo Ensino-Aprendizado; Aprendizagem Colaborativa e Docência Online; Tec. 

Recursos Educ. Digitais; Uma Leitura sobre a Leitura; Formação de Autor Material Didático; 

Mediação Pedagógica; Mídias Virtuais na Educação; Elaboração de Questões; Didática do Ensino 

Superior; Planejamento de Ensino; Metodologias e Estratégias de Ensino; e, Educação e 

Sustentabilidade. A formação continuada docente soma em 2016, os seguintes números: 

 

QUADRO: 28 – Programa de Incentivo à Qualidade Docente | PIQ 2016 
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Curso INSCRITOS CONCLUÍDOS 

Aprendizagem Colaborativa E Docência Online 6 3 

Didática Do Ensino Superior 9 2 

Educação E Sustentabilidade 4 1 

Metodologia Do Caso Concreto 6 4 

Metodologias E Estratégias De Ensino 6 4 

Tecnologia E Recursos Educacionais Digitais No Ensino 
Superior 

1 1 

Elaboração De Questões 3 2 

Modelos Educacionais E Tecnologia Web 1 0 

Mídias Virtuais Na Educação 5 0 

Formação De Autor Material Didático 3 1 

Interatividade Em Sala De Aula 3 2 

Planejamento De Ensino 3 3 

Acessibilidade no Ensino Superior 2 0 

Avaliação Do Processo Ensino-Aprendizado 6 0 

Mediação Pedagógica 1 0 

Gestão do Conhecimento 2 0 

Modelo de Ensino 6 4 

TOTAL: 17 67 27 

Fonte: EDUCARE, 2017. 

 

Ainda, como forma de melhor qualificar e preparar seu corpo docente, a Estácio firmou parceria 

com a Harvard Business Publishing. Estudos de caso da instituição americana passaram a fazer 

parte da ementa dos cursos de pós-graduação. O projeto teve início, outubro de 2015, com as 

novas turmas dos cursos de MBA em Marketing, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, MBA 

em Gestão de Projetos e MBA em Gestão Empresarial. Os quatro cursos têm carga horária de 

360h e são oferecidos pela Estácio FATERN. Os alunos recebem os cases em português, por meio 

de um ambiente virtual, e depois levar para a sala de aula para debate. 

 

Entre as modalidades do Programa de Incentivo à Qualificação Docente – PIQ, convém citar: 
 

PIQ Formação Continuada que propõe uma reflexão sobre a prática docente, isto é, sobre o 

cotidiano da sala de aula às raízes do conhecimento, construindo uma fundamentação teórica de 

qualidade. Desta forma, a matriz é aberta, na qual são periodicamente incluídos temas ligados à 

prática pedagógica, tais como: Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de Ensino, 

Avaliação do Processo Ensino‐Aprendizagem e Relação Professor aluno, entre outros. Registra-se 

uma adesão relevante de participantes da IES no PIQ Formação Continuada. 
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O PIQ Mérito composto do reconhecimento e incentivo à produção científica, tendo em suas 

ações o Concurso Nacional Interno de Produção Científica, Trabalhos de Extensão e Ensaio que 

premia, anualmente, 70 trabalhos; bem como da concessão de bolsas para cursos de pós-

graduação stricto sensu, de programas internos e externos, com o objetivo de estimular a 

titulação do professor para atender as necessidades das áreas de conhecimento. Nos anos de 

2012 a 2015, foram premiados pelo PIQ Mérito 04 professores da IES. O Programa de Bolsas, que 

também integra o PIQ Mérito, contemplou com bolsas de pós‐graduação stricto sensu 04 

docentes 

 

A divulgação, as inscrições e a apresentação dos resultados são feitas pela INTRANET, tendo no 

Gestor Acadêmico e Coordenadores de Curso fortes incentivadores. A premiação ocorre durante 

a realização do Fórum Anual de Docentes, buscando dar visibilidade aos trabalhos 

desenvolvidos. Ao estimular ‘o alto desempenho e o trabalho em equipe’, concretiza-se, mais 

uma vez, o valor ‘Gente e Meritocracia’. 

 

De maneira complementar integram‐se, também, ao Programa o PIQ Fórum Nacional de 

Docentes e o PIQ Remuneração Variável do Docente. Os dois são anuais, sendo o primeiro, 

Fórum docente, um evento que congrega representantes de todas as IES do Grupo Estácio, em 

torno de um tema, sendo este abordado em palestras com personalidade de destaque, grupos 

de trabalhos, além de ações de reconhecimento como a apresentação de melhores práticas e 

entrega dos prêmios aos vencedores dos concursos realizados. Os docentes são indicados pelos 

seus gestores diretos, processo que envolve Coordenadores de Cursos e Gestores Acadêmicos. 

Os critérios, estabelecidos em regulamento próprio, privilegiam os docentes que se destacam 

por sua prática em sala de aula. Todos os professores indicados inscrevem suas práticas 

pedagógicas para serem apresentadas no evento, após seleção daquelas mais significativas. Um 

professor da IES de CST de Redes de Computadores apresentou trabalho no evento. Em 2016, 

não houve Fórum Docente. 

 

O PIQ Remuneração Variável segue o mesmo princípio de reconhecimento. A análise do 

desempenho é feita com base na avaliação institucional realizada durante o ano. Além da nota 

atribuída pelo aluno, são consideradas as atribuídas pelos Coordenadores de Curso e pelos 

Gestores Acadêmicos. Do público alvo, 20% recebem um salário variável como bônus, de acordo 

com os critérios estabelecidos no Programa. Cabe frisar que ao determinar essas ações com base 

no valor ‘Gente e Meritocracia’ o objetivo é a criação do Portfólio Docente que possibilite 

fornecer dados para a avaliação do docente. Para tanto é fundamental o envolvimento de todos 

os gestores, de diferentes níveis, na implementação do PIQ. No ano de 2015 foram 
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contemplados com a Remuneração Variável (RV) 23 professores da IES cuja divulgação ocorreu 

em meados de abril de 2016.  

 

Ações como divulgação dos programas, participação nos processos que envolvem 

seleção/indicação, apresentação de resultados, incentivo à capacitação, precisam fazer parte do 

Plano de Ação das Instituições. Da mesma forma, os dados contidos no Portfólio, precisam ser 

utilizados como ferramenta gerencial no planejamento acadêmico, por exemplo, fortalecendo o 

engajamento e o comprometimento do docente no seu autodesenvolvimento. 

 

Como programa institucional, o PIQ tem adotado o formato de autoavaliação, que busca 

internamente coletar dados e identificar informações relevantes que sirvam de base ou guia 

para subsidiar as decisões acerca dos cursos e das ações que vem desenvolvendo, para cada vez 

mais contribuir para promoção do conhecimento e a busca contínua da qualificação docente. O 

processo de avaliação, visto de forma contínua, ocorre em diferentes momentos. 

 

A realização de uma avaliação diagnóstica, feita na etapa de concepção dos diferentes 

programas, ajuda a direcionar o foco, definir o conteúdo, os fluxos de implementação, o 

montante de recursos e outros fatores importantes antes de iniciar o Programa. Este sofre 

monitoramento constante para que sejam avaliados aspectos operacionais da sua 

implementação, com o propósito de corrigir eventuais defasagens entre o planejamento e sua 

execução, entre o previsto e o realizado, o que permite julgar e aprimorar a eficiência gerencial. 

Para cada uma das ações específicas do Programa, há uma avaliação formativa, realizada 

durante o seu desenvolvimento, que tem por objetivo averiguar os aspectos do Programa que 

podem ser ou que precisem ser aprimorados, e confirmar os aspectos que funcionam 

satisfatoriamente em direção aos objetivos propostos, o que permite avaliar a sua eficácia. 

 

O PIQ Formação Continuada representa uma oportunidade concreta para estimular a avaliação 

qualitativa de docentes, pois estes, ao se engajarem em um programa que prioriza as categorias 

didáticas em seu conteúdo, sinalizam um comprometimento com o Projeto Pedagógico 

Institucional. Quanto ao PIQ Mérito, a avaliação é realizada ao término de cada processo, 

contemplando os indicadores de divulgação, procedimentos utilizados e resultados obtidos, 

sempre com vistas ao seu aperfeiçoamento. 

 

O PIQ Fórum sofre, além da avaliação interna, a avaliação por parte de seus participantes onde 

são colhidos dados sobre a pertinência do tema tratado, a qualidade da organização acadêmica, 

a contribuição trazida pelos palestrantes e pelos fóruns de discussão propostos, além de toda a 

infraestrutura, permitindo, assim, a retroalimentação de todo o Programa. 
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Para qualificar os docentes que ministrarão a disciplina LIBRAS, a Instituição oferta uma vez por 

ano, o curso de LIBRAS. Para atingir os objetivos acima, a Instituição oferecerá aos seus 

professores os seguintes incentivos: 

a. Bolsas de estudos para os cursos de doutorado, mestrado, especialização ou aperfeiçoamento, 

em instituições brasileiras; 

b. Concessão de bolsas a recém-graduados, para os cursos de pós-graduação lato sensu, como 

incentivo para o ingresso na carreira de magistério da IES, tendo preferência os egressos que 

atuaram em monitorias; 

c. Concessão de auxílio para que professores e funcionários participem de congressos, 

seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de atuação ou em área afim; 

d. Oferta de cursos de treinamento e atualização profissional, com bolsas, aos seus funcionários; 

e. Divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos 

acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente ou técnico-administrativo; 

f. Oferta de infraestrutura para que os seus professores e funcionários imprimam ou editem suas 

produções científicas, sob o patrocínio da Instituição; 

g. Licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para participação em programas 

externos ou internos, de pós-graduação e/ou de treinamentos profissionais. 

 

Os programas de Pós-graduação, e de treinamento profissional são financiados com recursos 

próprios da Mantenedora e ou por recursos alocados por terceiros. De acordo com suas metas 

para capacitação do corpo docente, há em seu planejamento econômico/financeiro aplicação de 

3% de sua receita para este objetivo. 

 

PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 
 
Estácio FATERN tem hoje 106 (cento e seis) docentes sendo: 41 (88,7%) especialistas, 52 (49,0%) 

mestres, 13 (12,3%) doutores. Portanto, 61,3% de docentes com formação stricto sensu. Destes, 

49 (46,2 %) são horistas, 46 (43,4%) docentes em tempo parcial e 11 (10,4%) docentes em tempo 

integral. 

 

O docente tem como atribuições próprias ministrar aulas em sala de aula no Ensino de 

Graduação, Pós-Graduação e Extensão, desenvolver atividades na área da Pesquisa e no 

exercício de Direção de Curso ou Coordenação de Curso e nas atividades que atendam à 

comunidade sob a forma de projetos de Extensão. 
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O Cargo de Professor é distribuído conforme as seguintes categorias e níveis de referência, 

conjugadas ao tempo de casa e à titulação do professor, como segue: 

 

QUADRO: 29 – Corpo Docente | Distribuição de Cargos 

CATEGORIAS/NÍVEIS - 2016 TEMPO DE CASA TITULAÇÃO 

Professor Auxiliar I 0 

Especialista Professor Auxiliar II 1 

Professor Auxiliar III 2 

Professor Assistente I 3 Especialista 

Professor Assistente II 4 

Professor Assistente III 0/4 Mestre 

Professor Adjunto I 5 
Mestre 

Professor Adjunto II 6 

Professor Adjunto III 0/7 Doutor 

Professor Titular I 8 

Doutor Professor Titular II 10 

Professor Titular III 12 

Fonte: Regulatório/PDI, 2016-2020. 

 

A comprovação dos títulos, de produção científica na área de conhecimento das disciplinas 

ministradas, a experiência profissional e a participação em eventos acadêmicos são requisitos 

observados para a promoção. As movimentações funcionais por Merecimento e por Antiguidade 

ocorrerão a cada 2 anos, de forma alternada, sendo essa alternância materializada ao final de 4 

anos. 

 

Para promoção, por merecimento, nas várias categorias funcionais, são observados alguns 

critérios, dentre os quais sistema de avaliação que aponte o desempenho do professor, como 

lançamentos de notas, frequências e conteúdos, participação em reuniões de Colegiados, Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), dentre outros, frequência igual a 100% no ano, excetuando as faltas 

justificadas e obtenção de bons conceitos na Avaliação Institucional. 

 

O PIQ Remuneração é um sistema de gestão docente da IES que auxilia o planejamento, 

acompanhamento e controle da IES para a concretização do Plano de Carreira. O PIQ 

Remuneração é a cultura da meritocracia ao Corpo Docente e Coordenadores de Curso da IES, 

identificando e reconhecendo 25% da base de Professores que mais se destacam nas suas 

atividades (participação do PIQ Formação, no lançamento de nota, frequência e conteúdo, no 
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fechamento de pauta e no registro devido do ponto biométrico), na avaliação institucional 

realizada pelo aluno, coordenador e Gestor. 

 

Outro sistema de gestão Docente é o PIQ Mérito, que premia os docentes através do Concurso 

Nacional de Produção Científica e Projetos de Extensão e Ensaio, conforme já descrito. O PIQ 

Mérito valoriza a produção docente, estimula a pesquisa e a produção do conhecimento, e do 

Programa de Bolsas Stricto Sensu, que estimula o autodesenvolvimento do professor, dando 

subsídios aos docentes para o seu aprimoramento profissional, um dos objetivos do Plano de 

Carreira. 

 

O perfil do Corpo Técnico-Administrativo da Estácio FATERN é definido de forma a atender às 

necessidades das atividades acadêmicas, que correspondem à atividade fim da Instituição. Serão 

considerados também para definição deste perfil, os critérios e normas que são estabelecidas no 

Plano de Carreira Técnico-Administrativo da Instituição. O grau de instrução mínimo é o nível 

médio. As demais exigências de formação são definidas de acordo com o cargo a ser assumido. 

Estas medidas têm o objetivo de garantir e melhorar o desempenho da organização, a fim de 

que ela possa atingir seus resultados e manter-se competitiva no seu segmento de mercado. 

 

Atualmente, para o desenvolvimento das suas atividades, a Instituição conta com o seguinte 

quadro do Corpo Técnico-administrativo: 

 

QUADRO: 30 – Corpo Técnico-administrativo 

CARGO QTD 

Analista de Regulação 1 

Assistente Administrativo 07 

Assistente Comercial 01 

Assistente de Laboratório 02 

Auxiliar 02 

Auxiliar Administrativo 14 

Auxiliar de Laboratório 02 

Bibliotecário 01 

Coordenador/Secretário Geral 01 

Gerente/Diretor Geral 01 

Técnico 02 

TOTAL 34 

Fonte: Regulatório/PDI, 2016-2020. 
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O recrutamento e a seleção do pessoal técnico-administrativo são realizados mediante 

publicação das vagas, análise de currículos, entrevista e análise documental, na forma da 

legislação trabalhista em vigor. 

 

O Quadro de Carreira objetiva regular as relações de trabalho entre a Instituição e seus 

colaboradores, estabelecendo: 

(a) Critérios claros e transparentes para o preenchimento dinâmico de vagas; 

(b) Oferecendo oportunidades de progresso funcional; 

(c) Estimulando o desempenho e a produtividade; 

(d) Promovendo o desenvolvimento e a melhoria contínua dos colaboradores; 

(e) Encorajando os colaboradores na exploração de suas capacidades e potenciais; 

(f) Permitindo maior integração do colaborador com a Instituição, através do aumento de 

comprometimento com os objetivos institucionais; e 

(g) Definindo carreira compatível com as necessidades e objetivos da Instituição. 

 

Com esse enfoque, foi elaborado esse quadro de carreira, buscando a aplicação imediata de 

políticas claras e consistentes que orientem e deem suporte ao processo em todo quadro de 

pessoal das áreas de apoio administrativo. 

 

O Plano de Carreira para o Corpo Técnico-administrativo está protocolado na Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego do Rio Grande do Norte – DRT/TEM, em 24/05/2016, sob o nº 

46217.004997/2016-16. Este prevê possibilidades avanço horizontal e vertical e o 

reconhecimento do aperfeiçoamento profissional empreendido. 

 

Desde o início das atividades da IES, o corpo técnico-administrativo é estimulado a melhorar sua 

qualificação. Os processos internos são padronizados por meio do Sistema de Gestão de 

Padronização (SGP). Neste sistema, o colaborador tem acesso ao escopo básico de treinamentos 

técnicos de todos os cargos e ao compêndio de procedimentos corporativos como: 

a) Manual de Gestão (MGE); 

b) Políticas Gerais (POL); 

c) Diretrizes Orçamentárias (DOR); 

d) Procedimento Gerencial (PGE); 

f) Fluxo de Processo (FPR); e 

g) Procedimento Operacional Padrão (POP). 

 
Com essa Matriz de Capacitação/Treinamento, permite-se ao colaborador, não somente saber 

os conteúdos necessários para aprender a aumentar o nível de proficiência correlato ao seu 



121 

 

setor, bem como o que é preciso para aspirar movimentações horizontais na IES. São elencados, 

na Matriz de Capacitação, 16 cargos que vão desde a posição de atendente até o de Gestor do 

Campus (ou da Unidade). 

 

A política de formação/capacitação está estruturada para respeitar tanto os colaboradores que 

gostam do que já fazem e pretendem se manter como técnicos, como estimular os aspirantes 

por cargos de liderança. O entendimento de que ambas as opções são igualmente importantes é 

passado no dia a dia pela Gestão da IES e é um dos principais fatores de humanização da IES. A 

lógica de felicidade no trabalho é baseada na satisfação de realização individual, tendo exemplos 

internos de mudanças intersetorial para melhor adequação de perfis. 

 

Portfólio de Treinamento – Os cursos online e/ou presenciais para capacitação do colaborador. 

Os cursos são divididos por Grupos de Conhecimento, facilitando o acesso do colaborador à sua 

área específica de atuação. Os treinamentos e capacitações ocorrem também através da 

Universidade Corporativa da Estácio – EDUCARE que visa melhorar o desempenho institucional, 

através do desenvolvimento das competências organizacionais e de uma atuação mais eficiente 

e eficaz dos colaboradores. 

 

Todo colaborador administrativo passa pelos cursos on line de “Ambientação para novos 

colaboradores”, com o objetivo de identificar as características, diferenciais, canais de 

comunicação interna, sistema de gestão institucional e também, pelo curso de “Sistema de 

Gestão de Padronização-SGP” para que o colaborador possa conhecer a ferramenta SGP 

(Sistema de Gestão de Padronização), facilitando conhecimentos de políticas, processos e 

procedimentos da Instituição. 

 

A EDUCARE é estruturada por 3 escolas: 

1. Gestão e Liderança, destinada ao aprimoramento das lideranças; 

2. Docência, destinada aos Professores para o aperfeiçoamento continuo das práticas 

pedagógicas do ensino superior; e 

3. Funcional, destinada aos colaboradores com funções administrativas. 

Os colaboradores administrativos passam pela Escola de Gestão e Liderança que oferta 06 

programas: 

 

1. Programa de Educação Executiva - para Diretores Executivos, com foco no desenvolvimento 

de competências, conforme necessidades específicas; 

2. Desenvolvimento de Lideranças - temas selecionados em razão do planejamento estratégico. 
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3. Gestão de Negócios – pós-graduação Latu Sensu para formar de gestores para as Unidades de 

Negócio Estácio. Público alvo: Colaboradores Estácio que atendam aos pré-requisitos da seleção; 

4. Eficiência para Líderes de Operação (ELO) - direcionada para os Gestores de Operações para 

equalizar o conhecimento dos processos das Unidades de Negócio e das políticas 

organizacionais. 

5. Programa de Aperfeiçoamento de Supervisores e Secretários (PASSE) - tem como público alvo 

os Secretários Adjuntos, Bibliotecários e Supervisores de Secretaria, para a padronização dos 

processos e o desenvolvimento de competências e habilidades comportamentais e técnicas para 

a melhoria da eficiência operacional. 

6. Programa Primeira Gestão - Primeiros Gestores - visa apoiar, através do desenvolvimento de 

competências comportamentais, o líder Estácio em sua primeira experiência de gestão. 

 

A Escola Funcional propõe 3 programas: 

1. Qualificação no atendimento em IES – destinada às equipes das frentes de atendimento - 

Secretaria, Sala de Matrícula e Sala de Negociação. Visa ao desenvolvimento de competências e 

habilidades para a melhoria do atendimento ao aluno; 

2. Seis Sigma - Baseado em mensurações e estatística para auxiliar à tomada de decisão, objetiva 

aumentar o nível de qualidade dos processos. Seu público alvo é, preferencialmente, os 

colaboradores que lidam com processos de média e alta complexidade. 

3. Trainee - desenvolvimento técnico e comportamental, visando à formação e retenção de 

novos talentos. Está voltado para o desenvolvimento de ferramentas para a superação de 

resultados, oportunidades de carreira, aprimoramento profissional e estímulo à prática das 

competências e valores organizacionais. 

 

Os treinamentos presenciais podem ocorrer na própria IES ou na Universidade Corporativa da 

Estácio – EDUCARE (http://educare.estacio.br/ ), no Rio de Janeiro. 

 

Dos nossos colaboradores, 30 (trinta) técnicos-administrativos já participaram do Programa, com 

338 (trezentas e trinta e oito) participações em 77 curso, sendo 35 (trinta e cinco) participações 

em 2014; 219 (duzentas e dezenove) em 2015; e, dos 68 (sessenta e oito) colaboradores 

inscritos em novos cursos em 2016, 100% concluíram com aproveitamento maior ou igual a 75%. 

 

 

 

 

 

 

http://educare.estacio.br/
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QUADRO: 31 – Portfólio de Treinamento | EDUCARE 2016 

EDUCARE - CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO INSCRITOS CONCLUÍDOS 

A arte do trabalho em equipe 1 

68 

A boa performance em apresentações ao público 1 

Ambientação administrativo 2 

Aprenda a administrar o seu tempo 1 

Aumente seu potencial criativo 2 

Canal do atendimento 1 

Combate a incêndio 13 

Como dar e receber feedback 3 

Como vender com excelência 1 

Conhecendo o produto 3 

E3 - Espaço de Estágios e Empregos 1 

Ead - Ensino a Distância 1 

Feedback 2 

Hospitalidade 1 

Hospitalidade e evasão no Ensino Superior 2 

Informativo sobre o Compromisso Estácio 1 

Introdução à Segurança do Trabalho 12 

Palestra Educare: Eliana Yunes 1 

Portal de Compras - Perfil Aprovador 1 

Prezi - Para administrativo 14 

Primeiros socorros 1 

S.I.A. Vestibular 1 

S.I.A. Visão de Atendimento - Matricula 1 

Sec - Sistema de Chamados 1 

TOTAL 68 
 Fonte: EDUCARE, 2017. 

 

As Avaliações Institucionais e pesquisas internas permitem conhecer o grau de satisfação dos 

técnicos-administrativos com as condições de trabalho, os recursos e outros aspectos vinculados 

com sua função. Ademais, registramos que existe integração entre os membros da Instituição.  
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3.2.2 – Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Aprimorar a qualidade de 
gestão administrativa, 
acadêmica institucional e dos 
cursos. 

Estudo sobre o aumento da oferta 
de cursos de capacitação e 
desenvolvimento. 

 

Revisão do novo PDI 2016-2020 à luz 
do Regimento. 

Postagem no e-MEC do novo PDI 
2016-2020. 

Avaliar continuamente o 
funcionamento institucional, 
observando os procedimentos 
e o fluxograma de tarefas de 
cada setor. 

Reuniões semanais da Direção 
Acadêmica com os coordenadores 
de cursos, da Direção da IES com o 
corpo técnico-administrativo, dos 
coordenadores com seus NDEs para 
acompanhamento das metas 
estabelecidas. 

 

Atuação dos órgãos colegiados com 
ampla participação e seus pares e 
promoção do diálogo permanente 
para uma gestão mais participativa. 

Acompanhamento mensal dos 
planos de ação e dos indicadores. 

Implementar cursos de 
capacitação e 
desenvolvimento. 

Adesão e observância dos 
indicadores do PEG - Programa de 
Excelência em Gestão. 

 

Observância dos indicadores de 
qualidade estabelecidos no PEG, com 
alinhamento de procedimentos e 
busca constate de aprimoramento. 
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Análise da CPA: 
 

A Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte conta com uma estrutura formalizada, com 

instruções normativas, havendo registros em atas e relatórios da operacionalização dos seus 

órgãos. O Regimento Geral regula a estrutura organizacional e as instancias de decisão e, 

juntamente com o Plano de Desenvolvimento Institucional da IES contempla as metas de gestão 

da Instituição. Compõem a organização e a gestão da Estácio FATERN, o Conselho Superior – 

CONSUP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE e os Colegiados de Cursos, 

órgãos de apoio ás atividades acadêmicas, bem como os Núcleos Docentes Estruturantes dos 

cursos. 

 

A composição do colegiado dos cursos da Estácio FATERN está pautada no Regimento Geral da 

Instituição, articula-se com os colegiados superiores e conta com a presença de representantes 

do corpo discente e docente, sendo o coordenador do curso o presidente e o articulador de 

todas as ações. Todas as questões acadêmicas relacionadas aos cursos são resolvidas sempre 

com o apoio dos membros do colegiado que se reúne, ordinariamente, uma vez por trimestre e, 

extraordinariamente, sempre que houver necessidade. 

 

A gestão da IES tem como base o seu planejamento estratégico, o que permite um 

acompanhamento contínuo das metas a serem alcançadas. As decisões tomadas, no que tange a 

área educacional, são sempre feitas de forma coletiva e sistemática, visando melhorias na 

qualidade dos cursos da Instituição. Assim sendo, nota-se que no âmbito acadêmico, trabalham 

em conjunto Coordenadores, Colegiado de Curso, Gestão Acadêmica, Núcleo Pedagógico e 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) que firmam suas ações na busca de soluções para problemas 

reais e para elaboração de estratégias para problemas futuros. Todas as ações planejadas e 

executadas são acompanhadas, semanal (parcial) e mensalmente (integral), pela Gestão 

Acadêmica, com todos os coordenadores de curso através das reuniões de GDA (Gestão de 

Desempenho Acadêmico).  

 

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

previstas no processo autoavaliativo. A CPA terá 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. 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um núcleo de apoio ao corpo Docente e Coordenadores 

de Cursos da instituição. O NDE instituído pelo Ministério da Educação, por meio da Portaria nº. 

147/2007, no artigo 3º, inciso II, instituiu que o NDE “é responsável pela formulação do projeto 
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pedagógico dos cursos, sua implementação e desenvolvimento” e em atendimento a Resolução 

nº 01 de 17 de junho de 2010 que normatiza o NDE em seus artigos 1º, 2º e 3º. O NDE é um 

órgão consultivo, composto de docentes com atribuições acadêmicas de acompanhamento, 

atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do PPC. 

 

O NDE está constituído na IES com o objetivo de discutir, analisar, interpretar, propor e 

operacionalizar as questões pertinentes às propostas de ações pedagógicas dos cursos. 

 

PCP – Planejamento de Custo de Pessoal 

Responsável por analisar os indicadores e custo de pessoal da unidade e por otimizar a utilização 

de recursos de infraestrutura e de pessoal.  

 

Regulatório 

O Regulatório é o setor que se responsabiliza pelos eventos regulatórios da IES e dos cursos por 

ela oferecidos. São considerados eventos inerentes ao Regulatório: 

- Credenciamento e Recredenciamento de IES; 

- Autorização, Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento e extinção de curso; 

- Aditamento a ato autorizativo; 

- Elaboração de recursos aos órgãos reguladores; 

- Elaboração de respostas a Diligências instauradas (cursos e IES). 

 

Pesquisador Institucional (PI) 

O Pesquisador Institucional (PI) é responsável pelas informações e acompanhamento dos 

processos regulatórios, bem como pelas ações de avaliação, incluídas as informações necessárias 

à realização do ENADE.  

 

Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas 

São considerados órgãos de apoio às atividades acadêmicas da IES, constantes em seu 

Regimento: 

 

Secretaria Acadêmica 

A Secretaria Geral e Expedição de Diplomas é um órgão subordinado à Diretoria Geral, 

desenvolvendo atividades específicas, de emissão e registro de diplomas e certificados. A 

Secretaria Acadêmica é dirigida pelo Secretário Geral, nomeado pelo Diretor Geral, ficando a ele 

diretamente subordinado. 

 

Central de Estágios 
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A Central de Estágios e Empregos executa suas ações pautadas na Política de Estágios e 

Empregos da IES, oferecendo atendimento Virtual e Presencial, como o Portal de vagas de 

Estágios e Empregos por meio de um sistema informatizado que encaminhará os candidatos a 

empresas, legalizará e acompanhará o desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei n0 

11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços serão prestados gratuitamente. 

 

Contará ainda com o Espaço Estágio Emprego – E3. Trata-se de um espaço que será exclusivo 

para acadêmicos e graduados da instituição para o atendimento presencial, com orientação de 

carreira e encaminhamento ao mercado de trabalho, por meio de parceria entre agências de 

integração e empresas empregadoras. 

 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

Este Núcleo é responsável pelo atendimento psicopedagógico aos estudantes, dentro de uma 

dimensão preventiva, além da realização de atividades que facilitem a socialização dos 

acadêmicos. O serviço de apoio psicopedagógico ao discente possui os seguintes objetivos: 

prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e pessoal ao corpo discente; auxiliar 

o acadêmico na descoberta de si e do outro na direção da melhoria de suas relações 

interpessoais; proporcionar atendimento psicológico ao discente objetivando a busca do seu 

bem-estar. 

 

Em 2016, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP realizou as seguintes ações no que se refere 

ao atendimento do estudante da ESTÁCIO FATERN. 

 

QUADRO: 32 – Núcleo de Apoio Psicopedagógico | Ações 2016 

NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 
Atendimentos 

Agendados Realizados 

2016.1 
Apoio psicopedagógico de ordem acadêmica 

04 03 

2016.2 09 09 

2016.1 
Apoio psicopedagógico de ordem pessoal 

16 08 

2016.2 - - 

2016.1 
Socialização promovida em função de esclarecimentos sobre 
plágio  

01 01 

2016.2 

Sensibilização e acompanhamento das aulas de nivelamento, 
reforço e revisão 

Semanal Semanal 
Acompanhamento do processo seletivo para monitoria dos 
cursos 

Fonte: NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico/Avaliação Institucional, 2016. 
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Os processos de tomada de decisões institucionais são organizados e conduzidos de forma 

coletiva sendo: assuntos administrativos e financeiros, a cargo da gerência administrativo-

financeira, em conjunto com o Diretor Geral da IES; e assuntos didático-pedagógicos, a cargo dos 

Colegiados de Cursos, com participação da Diretora Acadêmica. As conduções dos processos 

bem como as tomadas de decisão visam, prioritariamente, a qualidade dos serviços educacionais 

prestados. As tomadas de decisões são subsidiadas por informações fornecidas pelos diversos 

setores de apoio. Observamos, ainda, que existe transparência de gestão e descentralização das 

informações institucionais. 

 

O sistema de arquivo e registro da Estácio FATERN possui um sistema automatizado, Sistema de 

Informações Acadêmicas – SIA, que permite aos discentes, docentes e funcionários, a solicitação 

de serviços, verificação de dados e visualização de informações importantes. Além disto, a 

Instituição mantém arquivo fixo com a documentação geral da IES e de todos os seus cursos, 

sendo a documentação de alunos de responsabilidade da Secretaria Geral da IES, que organiza, 

arquiva e expede documentos. 

 

Os processos de tomada de decisões institucionais são organizados e conduzidos de forma 

coletiva sendo: assuntos administrativos e financeiros, a cargo da gerência administrativo-

financeira, em conjunto com o Diretor Geral da IES; e assuntos didático-pedagógicos, a cargo dos 

Colegiados de Cursos, com participação da Diretora Acadêmica. As conduções dos processos 

bem como as tomadas de decisão visam, prioritariamente, a qualidade dos serviços educacionais 

prestados. As tomadas de decisões são subsidiadas por informações fornecidas pelos diversos 

setores de apoio. Observamos, ainda, que existe transparência de gestão e descentralização das 

informações institucionais. 

 

A Estácio FATERN, em observância à CLT, contempla uma Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA, eleita anualmente, com mandato de um ano, sendo seus representantes 

eleitos pelos colaboradores da IES. 
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3.2.3 – Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Compatibilizar a proposta de 
desenvolvimento da IES com o 
orçamento previsto/destinado à 
IES . 

Aumento de 8MB para 70MB no link dedicado. - Maior velocidade da rede sem fio. 

32 salas de aula e sala dos professores com a 
instalação de 9 roteadores no piso térreo e 2 
no primeiro andar. 

- 
Melhor qualidade da conexão da 
internet WI-FI. 

 Implantação de 5 novos servidores. 
 

- 
Mais segurança e estabilidade na rede 
de internet. 

Instalação de 110 novos computadores (DELL 
i3) para os laboratórios de informática. 
 

- 

Atualização tecnológica dos 
laboratórios, sala de professores, 
biblioteca e setores administrativos. 

10 novos computadores DELL (i3) instalados na 
biblioteca para pesquisa de alunos e 4 para 
atendimento ao usuário. 

- 

100% de substituição dos computadores dos 
setores administrativos e sala dos professores 
por máquinas novas (DELL i3). 

- 

Conservar a estrutura predial, 
zelando por sua padronização e 
sinalização. 

Pintura da fachada e de 100% das salas de aula 
e corredores. 100% de reparo e pintura de 
portas concluídos de salas de aula, setores e 
laboratórios. 

- 
Padronização da identidade visual da 
IES e ampliação da sinalização. 

Substituição de 100% da iluminação interna 
por lâmpadas de LED. 

- 
Resfriamento interno, maior 
durabilidade e redução de consumo. 

Instalação de grades na parte traseira do piso 
térreo. 

- Maior segurança predial. 

Realizar controle, através de 
acompanhamento efetivo, das 
evasões. 

Superação da meta em 95,8% na resolução no 
prazo de requerimentos abertos pelos alunos. 

- 
Monitoramento de resultados em 
parceria com a Secretaria Geral. 

Realizar ações para redução da 
inadimplência. 

- 
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Análise da CPA: 
 
 

A Direção Administrativo-Financeira é responsável pela gestão estratégica e operacional das 

finanças da IES e compatibilização dos recursos recebidos com as necessidades institucionais, 

visando à manutenção do equilíbrio financeiro da Instituição, através do acompanhamento 

sistemático da receita/despesa e indicadores de desempenho. 

 

No âmbito administrativo-financeiro, o plano de metas permite a Instituição ter um controle 

sistemático das ações, bem como se preparar para atender necessidades reais e inesperadas, 

com controle e minimização de custos, sendo todas as questões que implicam despesas, 

submetidas à mantenedora. 

 

Com planejamento e prioridades bem definidas, os recursos provenientes das mensalidades são 

aplicados diligentemente em favor do seu projeto educacional e, consequentemente, dos 

alunos. Essa pratica assegura que o desenvolvimento da IES seja efetivo e previsível. Vale 

ressaltar que a Instituição mantém vários programas na área acadêmica para captação e 

manutenção dos alunos que, além de ajuda-los na efetivação dos seus estudos superiores, 

contribuem para a realização da receita prevista, possibilitando a Instituição do cumprimento do 

seu Plano de Investimentos e das despesas de Custeio.  

 

Entre esses programas, podemos citar: FIES, PROUNI e PRAVALER Estácio, além de 

parcerias/convênios com o Quero Bolsas e Educa Mais Brasil. 

 

Para o acompanhamento da inadimplência, foi criada uma Central Virtual de Atendimento 

Financeiro que trabalha exclusivamente com a negociação de débitos dos alunos, analisando 

alternativas de pagamento dos débitos vencidos, para possibilitar ao aluno a continuidade dos 

estudos.  

 

Para a Instituição, é importante a implantação de um Sistema Integrado de Gestão, dando 

ênfase ao planejamento orçamentário e a contabilidade, com o objetivo de facilitar a troca de 

informação entre os setores, eliminar o retrabalho, consolidar os dados e agilizar o acesso às 

informações estratégicas, a fim de auxiliar os órgãos executivos na tomada de decisões.  

 

A sustentabilidade financeira é oriunda exclusivamente das mensalidades cobradas de seus 

acadêmicos, de convênios com o Governo do Estado, de repasses de programas Federais como o 

PROUNI, FIES e de recursos enviados pela Mantenedora e sua controladora. 
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O Orçamento, coordenado pela Direção Administrativo-Financeira, é uma ferramenta 

indispensável para que os gestores acompanhem as finanças da Instituição, comparando o 

previsto com o realizado. Ele é elaborado de forma participativa, englobando todos os setores e 

núcleos da Instituição. Há um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus 

usuários com demonstrações e análises econômicas, financeiras, físicas e de produtividade, 

reunindo, no balancete, as informações de todos os setores responsáveis pela geração de 

despesa e de receita, para avaliação contábil da Instituição. Tem como principais funções a 

execução da contabilização de operações financeiras e de bens patrimoniais, o registro e a 

escrituração contábil da documentação e dos atos e fatos administrativos, a elaboração das 

demonstrações contábil-financeiras, a análise e conferência da documentação das transações. 

 

A IES projeta anualmente o orçamento que deverá cumprir para o próximo período e este é 

seguido exatamente conforme proposto, com acompanhamentos mensais. No que se refere aos 

Investimentos, a IES, conta com recursos da Mantenedora, dispondo de verbas programadas em 

orçamento para atender especificamente às atividades de ensino, como laboratórios necessários 

aos cursos implantados, equipamentos de informática e mídia e infraestrutura para todos os 

cursos. 

 

No que se refere à aquisição de equipamentos, a Instituição tem como política o investimento 

contínuo em suas atividades no intuito de suportar o crescimento das atividades de Ensino, 

fomentar a Pesquisa e Extensão. 

 

Em 2016, a IES conforme previsto, investiu massivamente na compra de equipamentos de 

informática e computadores, na reestruturação da rede sem fio, com aumento de 70MB no link 

da internet, ampliando em grande proporção a oferta anterior de 8MB. Foram instalados 9 

roteadores de 25Mb no andar térreo e 2 no primeiro andar, com melhorias na redistribuição da 

internet sem fio e possibilitando acesso na sala dos professores e em 32 salas de aula. O 

Laboratório de iMAC teve sua rede de cabeamento reestruturada, oferecendo uma navegação 

estável para os seus 23 computadores. A biblioteca também recebeu uma nova estrutura de 

cabos para seus computadores e as máquinas antigas foram substituídas por 10 novas para uso 

dos alunos e 04 para o atendimento. 110 novos computadores também foram adquiridos para 

distribuição entre os laboratórios de informática.  

 

Dando continuidade ao trabalho que é realizado, previsto em orçamento anual, a Estácio 

FATERN dispõe de verba específica para manutenção e ampliação das instalações físicas, sejam 

administrativas ou voltadas para o ensino como clínicas, laboratórios, salas de aula, biblioteca, 

núcleos e Coordenação de Estágios. 
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O Plano de Desenvolvimento Institucional constitui-se em base para definição dos investimentos 

necessários às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, capacitação docente e do pessoal 

técnico-administrativo (bolsas de estudos); a ampliação e conservação do acervo bibliográfico e 

a manutenção e ampliação das instalações físicas (incluindo os laboratórios) da IES. 

 

Em relação à atualização e aquisição de acervo, projeta-se 2% de crescimento anual em peça 

orçamentária para tais aquisições, ficando disposta em orçamento de expansão verba destinada 

à aquisição de acervo para manutenção dos cursos iniciais e novos cursos a serem protocolados.  

 

Em 2016, a Biblioteca setorial contava com um acervo de mais de 30.000 exemplares, composto 

por livros, monografias, teses, DVDs e periódicos impressos, nas várias áreas do conhecimento. 

 

Os projetos de infraestrutura e manutenção, como por exemplo, a ampliação do acervo da 

Biblioteca, manutenção e ampliação de Laboratórios, da Clínica Escola de Fisioterapia e da 

Agência Escola entre outras, além de verbas especificas para os cursos a serem implantados 

posteriormente, são incluídas na previsão orçamentária tendo em vista o seu impacto nas 

atividades de ensino. O orçamento é elaborado pela Direção Geral, em conjunto com a Gestão 

Administrativo-Financeira e a Gestão Acadêmica, ouvidas as Coordenações de Cursos e Órgãos 

de Apoio – Biblioteca e Recursos Pedagógicos, e submetido à aprovação do Conselho Superior de 

Administração e da Entidade Mantenedora. Assim ocorreu com a construção e instalação, em 

2016, dos Laboratórios de Psicologia Social e Saúde – LPSS e do Serviço de Psicologia Aplicada – 

SPA. 

 

Para retenção e crescimento da base discente, a Estácio FATERN mantém vários programas na 

área acadêmica para captação e manutenção dos alunos que, além de ajudá-los na efetivação 

dos seus estudos superiores, contribuem para a realização da receita prevista, possibilitando a 

Instituição o cumprimento do seu Plano de Investimentos e das despesas de Custeio. 

 

Através da Célula de Retenção, o aluno tem acesso a todas as possibilidades e alternativas 

viáveis a sua permanência e continuidade dos seus estudos, com orientação e, em alguns casos, 

inclusões em programas de bolsas. Ainda, para ampliação e permanência da base de alunos, a 

Instituição mantém o QG, onde são feitos contatos diretos com alunos e prováveis alunos, 

divulgados os programas e eventos institucionais, como também vantagens decorrentes de 

campanhas. 
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Assim sendo, o orçamento anual é elaborado pela IES com ampla participação dos responsáveis 

pelos setores, a partir das metas previstas no  

O planejamento orçamentário, revisado a cada ano, define a previsão de gastos e investimentos 

para o cumprimento de seus compromissos na oferta de cursos de educação superior de 

qualidade, priorizando investimentos em infraestrutura e de pessoal. O período de 

planejamento orçamentário se inicia em setembro e vai até dezembro, visando: definição do 

volume de recursos disponíveis para o período seguinte; recursos provenientes dos cursos 

oferecidos (principal fonte de recursos), agências de fomento e demais formas de captação; 

alocação de recursos nas diferentes contas; investimento nas diferentes áreas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Neste ponto são definidas as bolsas e os projetos necessários ao 

crescimento das operações da Instituição bem como para atendimentos às Políticas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão presentes no PDI. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

No seu planejamento estratégico para o período de 2016 a 2020, a Estácio FATERN assume como 

missão precípua a transformação do indivíduo e da sociedade pela educação superior. Para 

tanto, compromete-se como o a produção e disseminação do saber universal, a promoção da 

excelência e da qualidade no ensino, pesquisa e extensão, de modo a formar cidadãos críticos, 

autônomos e empreendedores. 

 

Nesse sentido, o Questionário Sociocultural aplicado ao seu corpo discente no segundo semestre 

do ano, constitui a forma de conhecer melhor seu público alvo e adequar serviços e atividades 

ao seu perfil. Assim, com relação a Faixa Etária, 84,5% dos 1.293 alunos entrevistados em 

2016.2, tem idade entre 18 e 35 anos, cujo Estado Civil majoritário é solteiro (66,25%), seguido 

de um percentual de 28,79% de casados ou com residência compartilhada. Aqueles que residem 

com os pais correspondem a 49,07%, já o índice dos que já constituíram família e casa é da 

ordem de 29,69%. Com relação ao principal meio de transporte que utilizam para ir às aulas, 

74,63% indicam o ônibus ou a van. Por sua vez, 23,36% afirmam dispor de carro ou motocicleta.  

 

A ESTÁCIO FATERN situa-se na via marginal de uma das principais avenidas da cidade, a 

Engenheiro Roberto Freire, com intenso tráfego durante todo o dia, a noite e nos finais de 

semana, por interligar os bairros à orla sul da cidade. A região apresenta alta densidade 

ocupacional e abrange vários tipos de negócios do setor terciário como bancos, restaurantes, 

escolas, hotéis, universidades, supermercados, lojas entre outros. O serviço de transporte 

urbano que atende a avenida é amplo e diversificado, com rotas de ida e volta para todas as 

zonas da cidade.  

 

Com relação ao custeio da faculdade, 51,51% afirmam estudar graças aos programas de 

financiamento públicos, enquanto 22,27% custeiam sua própria educação superior. Em se 

tratando de rendimentos, os índices acima se justificam porque, na consulta Sociocultural, 

R$1.257,72 corresponde a renda pessoal média do alunado da IES e R$2.064,45 à renda familiar. 

 

GRÁFICO: 11 – Principal forma de pagamento da graduação | 2016 
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Fonte: BI – Business Intelligence/Questionário Sociocultural, 2016. 

 

O aluno da IES dispõe de várias opções para a quitação de seus estudos, além dos programas 

governamentais, a própria Estácio oferece um financiamento exclusivo, além de planos de 

descontos e outros benefícios financeiros.  

 

GRÁFICO: 12 – Motivação para a escolha da IES | 2016 

 
Fonte: BI – Business Intelligence/Questionário Sociocultural, 2016. 

 

Cabe destacar que entre os motivos que definiram a escolha da IES para a formação superior do 

aluno, a qualidade de ensino acumula o maior índice de importância (74% dos alunos 

respondentes), seguido do preço (67%) e da localização (indicação de 53% dos entrevistados). A 

recomendação de amigos e familiares também se confirma como opção para 38% dos 

entrevistados. Quanto aos aspectos relacionados ao pagamento dos estudos, 48% apontaram os 

cursos de oferta como diferenciais considerados na ocasião da escolha e 35% sinalizaram 

positivamente para o Financiamento Estudantil (50% do valor da mensalidade pelo dobro do 

tempo).  

 

18,79% 

22,27% 

3,25% 

51,51% 

4,18% 

Pais / família

Eu mesmo

Divido com meus pais / família

Prouni / Financiamento / FIES

Outros
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Com base nesse perfil, a CPA observa que para o resultado do ISA 2016, o aluno avaliou de 

maneira favorável os PROCESSOS FINANCEIROS da IES para os dois semestres do ano. 

 

GRÁFICO: 13 – Processos Financeiros | ISA 2016.1 

 

Fonte: BI – Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Há equilíbrio proporcional entre os indicadores do primeiro e segundo semestres da ordem de 

79,8% e 79,1% respectivamente, consideradas para tanto as escalas de 3 a 5. 

 

GRÁFICO: 14 – Processos Financeiros | ISA 2016.2 

 
Fonte: BI – Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

O perfil Sociocultural ainda informa sobre o acesso e o grau de inclusão tecnológica do aluno. 

Quanto ao principal local de acesso à internet pelo discente, 72,42% responderam “em casa” e 

sobre o equipamento mais utilizado para essa navegação, 43,08% afirmaram usar notebook e 

37,51% smartphones. 
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Houve, em 2016, o investimento, por parte da IES, no atendimento às necessidades apontadas 

pela comunidade acadêmica e contempladas no orçamento anual da Instituição. Assim, para o 

campo INFRAESTRUTURA, da Avaliação Institucional 2016, observamos o crescimento no índice 

de favorabilidade, o qual durante muitos anos permaneceu baixo para o aspecto internet e 

internet WIFI. 

 

Vale salientar que entre as melhorias realizadas no ano de exercício, a ESTÁCIO FATERN investiu 

de forma localizada na oferta de internet de qualidade, seja em conexão ou navegação. A 

instituição reestruturou a rede física e sem fio, substituiu todas os computadores de 

laboratórios, biblioteca, sala de professores e setores administrativos por equipamentos de nova 

geração. Adquiriu roteadores e servidores, ampliou os pontos de acesso para uma otimizar a 

distribuição do sinal, além do aumento exponencial do link dedicado de 8MG para 70MG. 

 

Para todos os aspectos relativos à internet, os índices de favorabilidade subiram, expressando a 

ampla satisfação do aluno. 

 

QUADRO: 33 – Infraestrutura para Internet | ISA 2016 

 
Fonte: BI – Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Para os demais aspectos avaliados nesse campo, os índices também se expressam 

positivamente. 

 

GRÁFICO: 15 – Infraestrutura | ISA 2016.1 
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Fonte: BI – Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Com relação satisfação quanto à disponibilidade de sinal de internet sem fio na IES, indicador 

que também cresceu de um semestre para o outro, convém monitorar o item, nas próximas 

avaliações, tendo em vista que após o investimento tecnológico o setor responsável estabeleceu 

rotinas de diagnóstico em relação aos horários do dia. 

  

GRÁFICO: 16 – Infraestrutura | ISA 2016.2 

 
Fonte: BI – Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

A Faculdade avança em infraestrutura física, equipamentos e segurança em 2016, matéria do 

Eixo 5, resumida no presente Relatório através das referências às obras, reformas e adaptações 
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que realizou, como por exemplo, a construção e instalação de novos laboratórios do curso de 

Psicologia, pintura externa e interna integral, manutenção e pintura integral de portas, 

substituição de todas as lâmpadas por outras do tipo LED e ampliação da segurança 24 horas, 

com o aumento de câmeras de monitoramento (em vídeo e áudio), inclusive para o 

estacionamento.  

 

Quando consultados sobre os LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS na Avaliação Institucional de 2016, o 

índice de aprovação – entre extremamente e muito satisfeito – alçou a marca de 52% para os 

dois semestres. Se somados às avaliações neutras, esse índice sobe para 78% em média. Já para 

o campo BIBLIOTECA, registrou-se um crescimento quanto à satisfação do aluno, de 58,1% em 

2016.1 para 63,7% em 206.2. 

 

A análise sumarizada dos resultados das avaliações internas da ESTÁCIO FATERN apresentada 

neste 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional orientou-se pelo espírito de colaboração 

presente na elaboração do novo PDI 2016-2020 da Instituição. É possível preliminarmente 

afirmar inclusive que durante o ano de 2016 já cumpre alguns dos seus principais objetivos: 

 

(1) ampliou a oferta de cursos, bem como a oferta de vagas por cursos, formando 

profissionais e especialistas de nível superior, através da abertura de 5 novos cursos da pós-

graduação;  

(2) favoreceu o desempenho responsável do discente desde seu ingresso na IES e o 

acompanha psicológica e pedagogicamente, por exemplo com ações, tais como o Trote Solidário 

e as aulas o nivelamento, reforço e revisão; 

(3) articulou o ensino, a educação investigativa e a extensão em todos os eventos que 

realizou dentro e fora da instituição, buscando ainda estreitar parcerias com os setores público e 

privado; 

(4) abriu vagas para monitores e ampliou as bolsas para alunos e iniciação científica, 

viabilizando os programas institucionais de apoio ao discente; 

(5) estimulou e promoveu a flexibilidade curricular no ensino, pesquisa e extensão, com a 

realização de atividades criativas, vocacionadas e articuladas às demandas local, regional e 

nacional pela multiplicidade e diversidade das Atividades Acadêmicas Curriculares (AACs), 

considerando os eixos norteadores citados e efetivando ainda o atendimento e a prestação de 

serviços à comunidade pela Clínica Escola de Fisioterapia, Agência Sapiens de Publicidade, 

dentre outros; 

(6) expandiu e fortaleceu o programa de responsabilidade social, ultrapassando as divisas de 

Natal, com as ações do BIOSEV na usina Estivas do município de Arês, para ilustrar; 
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(7) ampliou o número de cursos de capacitação para docente e colaboradores técnico-

administrativos na graduação e pós-graduação, além dos programas de atualização e 

aperfeiçoamento da EDUCARE, dentre outros; 

(8) ofereceu condições de aprimoramento para o corpo docente e técnico-administrativo, 

incentivados, inclusive, pelo protocolo dos Planos de Cargos e Salários. 

Constatou-se, porém, entraves no que tange ao espaço reduzido da IES para a realização de 

eventos de maior porte, sensibilização da sociedade para participação ativa nos projetos e não 

apenas receptiva, quanto ao atendimento e serviços prestados à comunidade. Do contexto 

externo, mas com impacto interno, o agravamento da crise político-econômica redirecionou os 

projetos de vida profissional de alguns alunos. A IES prontamente buscou atender as demandas 

de negociações financeiras, ampliando opções, reavaliando valores e prazos. Contudo, do ponto 

de vista psicopedagógico, observou-se a influência desses aspectos no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Indicadores expressivos desse cenário podem ser extraídos do Questionário Sociocultural, no 

qual 48,9% dos alunos responderam negativamente quanto a já estarem inseridos no mercado 

de trabalho, enquanto 30% afirmam trabalhar em organizações privadas. Desses 70,5% ainda 

não ocupam funções relacionadas à área dos seus cursos, o que constitui mais do que um 

desafio, em Oportunidade para a IES, focar no empreendedorismo e inovação, eixos do PDI, já 

contemplados em 2016 e que para 2017 merecem maior foco. 

 

Com relação à evolução da excelência da ESTÁCIO FATERN, definida em sua missão, a CPA 

observa que ao longo do período de vigência do PDI 2011-2015, os indicadores apontaram um 

crescimento expressivo. Entre os pontos fortes, convém citar os indicadores externos que 

mapeiam o ensino da graduação da IES, através das avaliações in loco e do desempenho medido 

através do ENADE, para os quais os índices obtidos reforçam o posicionamento da IES em 

qualidade de ensino, fruto do esforço coletivo da sua gestão administrativa, coordenadores de 

curso, professores e técnicos-administrativos. Os resultados mostram ainda uma tendência 

positiva para o uso de metodologias ativas. Também contribuíram de forma expressiva os 

projetos desafiadores e inovadores concluídos e apresentados em espaços públicos, para os 

quais o aluno atuou com protagonismo no diálogo com a sociedade, conquistando ainda 

autoconfiança e reconhecimento de seus pares, tais como: a EXPOTEC, Mutirão de Negociação 

de Dívidas para a comunidade externa, Oficina de Fitoterápicos e de Higiene Mental, 

NUTRISCENCE e EXPOTEC, Palestra sobre Empreendedorismo Solidário, Semana de Saúde – 

BIOSEV, UP Publicitário, Blitz Lavagem das Mãos, e as semanas comemorativas dos cursos com 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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Também o investimento em infraestrutura de apoio tecnológico (TI) para o desenvolvimento de 

projetos digitais, estimularam a criatividade e trouxeram inovação para as ações de ensino, 

iniciação científica e de extensão; melhorias nas plataformas virtuais, ampliaram, por sua vez, o 

acesso ao conhecimento possibilitando a inovação curricular e a forma de ensinar. 

 

Interessante destacar que os resultados da percepção discente no Índice de Satisfação do Aluno 

- ISA e no Questionário Sociocultural, para o exercício 2016, mostram que grande parte dos 

respondentes foram positivos com relação a evolução institucional. Porém, alguns pontos fracos 

merecem ser destacados visando melhoria futura, sendo eles: canais de atendimentos virtuais 

(telefônicos e online), atendimento psicopedagógico, aprimoramento da estrutura de recursos 

humanos e infraestrutura para a atendimento à pós-graduação. 

 

Em síntese, analisando um contexto geral consolidado, percebe-se que a maioria das ações 

executadas ao longo do período, atenderam às expectativas, com a colaboração de toda a 

comunidade acadêmica. Exemplares são os projetos destinados ao ENADE, que a cada ano 

amplia a adesão discente ao exame nacional de cursos, por sua composição interdisciplinar e 

colaborativa, consolidando assim o último resultado obtidos pela IES, em 2014 através do Curso 

Superior Tecnológico em Redes de Computadores (conceito 4). 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

5.1 - EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

5.1.1 Ensino, Pesquisa e Extensão  

Ações de Melhoria - 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA   OPORTUNIDADES 

PDI 
Realizar seminários para 
divulgação consolidada entre 
os vários públicos da IES. 

Diretriz para o planejamento 
quanto às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão 
dos cursos. 

Diretriz para a política de 
atendimento discente. 

PPCs 

Elaborar cronograma para a 
socialização sistemática e 
periódica das atualizações 
dos PPCs entre todos os 
componentes da comunidade 
acadêmica, priorizando 
docentes e discente. 

Esclarecimento sobre a 
diferenciação entre as 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão para a 
AACs, iniciação científica, 
extensão e responsabilidade 
social. 

Práticas integradas – 
Graduação 

Elaborar projetos coletivos de 
modo a distribuir melhor o 
tempo do aluno para as 
atividades. 

Conhecimento transversal, 
colaborativo, baseado em 
metodologias ativas com foco 
na elaboração de produto 
final. 

Projeto Até Breve – 
Graduação e Pós-graduação 

Articular as ações da 
graduação com a pós-
graduação nos eixos do 
ensino, pesquisa e extensão 

Adesão aos dos níveis de 
formação. 

Programa PAE– Graduação e 
Pós-graduação 

Criar um canal de 
comunicação específico com 
o concluinte e egresso dos 
cursos. 

Parcerias com o mercado de 
trabalho para oferta de 
empregos e de contrapartida 
acadêmica pela faculdade. 

Pós-graduação 

Realizar evento científico. 

Estímulo à socialização do 
saber adquirido e 
consolidado na produção de 
artigos científico. 

Criar estratégias de 
divulgação da pós-graduação 
contextualizadas ao cenário 
local e regional. 

Identificação e fidelização do 
morador de Natal e estado do 
RN. 

Pesquisa 
Dar continuidade e peso ao 
evento científico realizado 
em 2016. 

Visibilidade para o curso, a 
IES e padrão de qualidade 
para o aluno expositor. 
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Extensão 

Fortalecer e sistematizar 
parcerias com organizações 
pública e privadas. 

Aproximação do aluno 
(empregabilidade) e da IES do 
mercado de trabalho 
(campos de estágio). 

Ampliar os eventos de 
difusão artístico-cultural. 

Aproximação com a 
comunidade do entorno e 
adjacências. 

 

 

5.1.2 Comunicação com a Sociedade  

Ações de Melhoria - 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA   OPORTUNIDADES 

Espaço E3 
Elaborar projetos a partir de 
dados oriundos do E3. 

Fortalecimento da percepção sobre 
setor na articulação com o mercado 
de trabalho pelo aluno, docente e 
empregador. 

 

 

5.1.3 Políticas de Atendimento aos Discentes 

Ações de Melhoria - 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA   OPORTUNIDADES 

Comunicação telefônica 

Aprimorar o atendimento 
ativo e receptivo. 

Agilidade, esclarecimento de 
questões pontuais, 
divulgação de outras ações e 
oportunidades. 

Implantar FAQ para os 
setores de atendimento e 
compartilhar entre os 
demais. 

Chat 
Avaliar a eficácia através de 
relatórios de 
acompanhamento. 

 

 

5.2 ENADE 

Ações de Melhoria - 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA   OPORTUNIDADES 

Plano de ação 
Dar continuidade aos Planos de 
Ação criativos e inovadores. 

Uso de aplicativos de 
relacionamento para medição de 
temperatura. 

Resultados 

Melhorar a divulgação e a 
aproveitamento dos resultados 
do ENADE diante da sociedade e 
público interno. 

Reconhecimento interno e externo. 
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5.3 Objetivos 2016 que ainda não foram concluídos: 

 

Objetivos Ações Previstas 

Divulgar da Missão e do PDI Estácio FATERN junto 
à comunidade acadêmica. 

Promover o entendimento do PDI 2016-
2020 de forma ampla e contextualizada. 

Implantar integralmente os Planos de Carreira do 
Corpo Docente e do Corpo Técnico-administrativo. 

Realizar encontros de esclarecimento sobre 
os itens dos dois Planos. 

Disponibilizar infraestrutura adequada ao 
desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos, 
técnico-administrativo e gerencial. 

Ampliar o número de equipamentos 
multimídia, Datashow e equipagem fixa dos 
auditórios com estrutura audiovisual. 

 

5.4  Objetivos permanentes: 

 

Objetivos Ações Previstas 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

Definir o Calendário de reuniões da CPA 
2017, pela Coordenação e enviar aos 
membros para confirmação e divulgação 
através de e-mail e site, viabilizando o 
planejamento para a participação do maior 
número possível de participantes. 

Elaborar Relatórios Gerenciais, parciais e 
cumulativos, com periodicidade trimestral, e 
Relatório de Autoavaliação Institucional, 
para postagem no e-MEC. 

Aplicar a avaliação interna em todos os 
cursos presenciais, através da adesão da 
maioria, esclarecendo o aluno sobre a 
importância da avaliação para sua formação 
com visitas às salas de aula, reunião com 
representantes de turma e afixação de 
material informativo sobre o período da 
avaliação no site, murais e internet. 

Analisar os resultados das avaliações interna 
e externa, juntamente com os segmentos 
diretamente envolvidos: coordenações de 
curso, direção, regulatório, dentre outros. 

Elaborar e encaminhar relatórios 
consolidados da autoavaliação, aos órgãos 
competentes internos e externos, bem como 
divulgar entre os demais interessados: 
discentes e docentes. 

PDI Divulgar da Missão e do PDI Estácio FATERN 
junto à comunidade acadêmica. 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO Atualizar de forma contínua o relatório 
bibliográfico. 
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Desenvolver ações articuladas para 
sensibilizar e esclarecer os estudantes sobre 
o ENADE: plantão de dúvidas e inclusão de 
questões do ENADE, nas avaliações das 
disciplinas. 

Acompanhar o cronograma de reuniões do 
NDE de cada curso, participando, de pelo 
menos, uma dessas reuniões mensais, por 
curso. 

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

Agilizar respostas de requerimentos. 

Compatibilizar a proposta de 
desenvolvimento da IES com o orçamento 
previsto/destinado a unidade. 

Disponibilizar os dados gerenciais - Gestão à 
Vista. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO Atualizar e divulgar Dados da Gestão À Vista. 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Realizar de controle, através de 
acompanhamento efetivo, das evasões. 

Realizar de ações para redução da 
inadimplência. 

Compatibilizar a proposta de 
desenvolvimento da IES com o orçamento 
previsto/destinado a IES. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados das consultas internas da ESTÁCIO FATERN efetivam o caráter de autoavaliação 

dos relatórios da CPA. Desse modo, o processo de Autoavaliação Institucional serve de estímulo 

para a busca de patamares ainda mais elevados de qualidade na IES, comprometida cm a busca 

permanente de melhoria dos serviços prestados à sociedade norteriograndense. Trata-se, 

assim, de um desafio contínuo. 

 

O compromisso da CPA com a ESTÁCIO FATERN e com a avaliação institucional pauta-se na 

convicção de que, fazendo uso do ferramental avaliativo, poderá fazer sua parte na complexa, 

instigante e grandiosa tarefa da IES que é a de promover a formação e ascensão profissional dos 

nossos alunos através de uma educação de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável das comunidades onde atuamos.  

 

Nessa perspectiva, este 2º Relatório de Autoavaliação Parcial constitui-se num instrumento de 

planejamento e gestão da ESTÁCIO FATERN, uma vez que fornece, de forma imparcial, o 

diagnóstico da Instituição, apontando as potencialidades e fragilidades das ações desenvolvidas. 

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

necessária divulgação das informações contidas neste relatório, possibilitando que cada 

membro desta comunidade acadêmica possa ser efetivamente, um instrumento de 

transformação. 

 

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

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

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

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

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

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

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

aprimoramento do processo, consolidando a CPA conforme sua legitimidade e propiciar maior 

conhecimento institucional de sua importância e atuação. Para tanto, convém minimizar as 

dificuldades ainda encontradas no percurso desta etapa de construção do 2º Relatório Parcial 

da CPA quanto à reunião sistematizada de informações básicas e evidências sobre os diversos 

setores e atividades desenvolvidas na IES, muito embora como se pode observar no Relatório, 

para assegurar a satisfação esperada são poucas e pontuais as ações reparadoras, pois verifica-

se, cada vez mais, um equilíbrio entre as metas estabelecidas e os resultados obtidos. 

 

Ademais, dentre as ações propostas para o exercício 2016, sugerimos aprimorar os 

procedimentos de avaliação e acompanhamento do PDI, especialmente das atividades 

acadêmicas (aspecto necessário dos processos de avalição externa dos cursos e 

recredenciamento da IES), bem como estimular a participação da comunidade 

acadêmica (docente e discente), técnica-administrativa e sociedade civil organizada na 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, em conformidade com o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES; estabelecer mecanismos sistemáticos de 

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

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

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

nivelamento de conteúdos). 

 

A produção do 2º Relatório Parcial da CPA, portanto é resultado da troca permanente de 

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

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

ESTÁCIO FATERN. 
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7. ANEXOS 
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