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RESUMO 

Este Relatório parcial tem como objetivo apresentar as ações realizadas no decorrer do ano 

2015 da FAL ESTÁCIO – Faculdade Estácio de Natal, no que se refere às ações de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Gestão, seguindo o direcionamento metodológico das dez dimensões 

definidas pelo Sistema Nacional de Avaliação das Instituições de Ensino Superior - SINAES, 

instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e orientado pela Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 65 de 2014, que versa sobre o roteiro para relatório de autoavaliação 

Institucional. Este relatório dará foco principalmente aos eixos 1 e 2 (Eixo 1: Dimensão 8 – 

Planejamento e Avaliação; Eixo 2: Dimensão 1: Missão e PDI e Dimensão 3: 

Responsabilidade Social). Tem-se por essência desse Relatório o PDI relativo ao quinquênio 

2012-2016, reportando-se mais especificamente às ações previstas para o ano em pauta. Como 

tratam-se de metas continuadas, observou-se que as metas para 2015 foram cuidadosamente 

previstas e sintonizadas com o caminho que a Instituição pretende trilhar. Realizações 

importantes aconteceram, tendo em vista o caminho que pretende-se percorrer. Observa-se, 

durante o ano de 2015 ações de consolidação das atividades de extensão e iniciação científica, 

dos NDEs dos cursos com vistas a uma atuação forte e consistente, no sentido de manter 

sempre atualizado os seus principais documentos institucionais, como o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Político Pedagógico (PPI) e os Projetos 

Pedagógicos de Curso. Para consecução deste objetivo estratégico estão sendo realizadas ações 

anuais, como: reestruturação do corpo docente, tendo em sua maioria mestres e doutores, 

consolidação das atividades de pesquisa e extensão, fortalecendo as ações de ensino e a 

responsabilidade social, compromisso de toda a comunidade acadêmica, ações de 

relacionamento com a comunidade externa para o desenvolvimento de convênios e ações 

corporativas. Quanto à sustentabilidade financeira, investimentos foram feitos em 

infraestrutura física, aquisição de novo prédio para instalação do Núcleo de Prática Jurídica, 

atividades de Extensão, capacitação do corpo docente. Por outro lado, medidas de contenção 

de despesas também foram implementadas, sem, contudo perder de vista os objetivos 

institucionais. Enfim, o ano de 2015 reforçou a cultura da Estácio, fortalecendo esta nova e 

dinâmica trajetória acadêmica, hoje em plena fase de consolidação. É importante ressaltar que 

o ano de 2015 foi um ano de muitas realizações importantes, sobretudo estruturais e de 

atividades extensionistas e de iniciação científica, conseguiu-se implementar e estruturar novas 

atividades importantes que aumentou a participação dos discentes e contribuiu para a 

consolidação da IES nas regiões em que atuam. Para finalizar, registramos nosso anseio, da 

CPA, em continuar trabalhando em prol do atingimento dos objetivos institucionais, fazendo 

da avaliação institucional um processo cada vez mais participativo e um instrumento 

verdadeiramente eficaz para a implementação do PDI, PPI e demais documentos oficiais da 

Instituição. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

A autoavaliação compreende um processo educativo importantíssimo para toda e 

qualquer IES educacional, através da autoavaliação a IES tem a possibilidade de reflexão sobre 

suas ações e se elas estão em conformidade com o que estabelece o Ministério da Educação. 

Entendemos ser este o principal objetivo da construção deste documento. Neste sentido, o 

presente Relatório tem como objetivo apresentar o desempenho da FAL Estácio - Faculdade 

Estácio de Natal, no ano de 2015, no que se refere às ações de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Gestão, observadas as dez dimensões definidas pelo Sistema Nacional de Avaliação das 

Instituições de Ensino Superior - SINAES, instituído na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e 

orientado pela Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 de 2014 que versa sobre o roteiro 

para relatório de autoavaliação Institucional. 

Como referência maior, este Relatório tomou como base o PDI relativo ao quinquênio 

2012-2016, reportando-se mais especificamente às ações previstas para o ano em pauta. Como 

trata-se de metas continuadas, observou-se que as metas para 2015 foram cuidadosamente 

previstas e sintonizadas com o caminho que a Instituição pretende trilhar.  

O direcionamento metodológico utilizado seguiu por trabalhar cada uma das dimensões 

apontadas pelo SINAES, de forma detalhada e em sua totalidade, ao analisar cada um dos itens 

que as compõem. Orientados também pela Nota Técnica nº 65 de 2014 que orienta através de 

um roteiro para relatório de autoavaliação institucional, no qual segue um formato de versões 

parciais (dois anos) e integral que tem como objetivo contemplar as informações e ações 

desenvolvidas pela CPA no ano de referência, bem como discutir o conteúdo relativo aos dois 

relatórios parciais anteriores.  Com isto, espera-se facilitar a leitura e a compreensão a respeito 

do documento, condição imprescindível a um trabalho avaliativo.  

Sempre pautada no cumprimento das metas, como forma de mensurar o que foi 

possível fazer e se feito com a qualidade esperada, a Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade de Natal – FAL ESTÁCIO vem desenvolvendo um trabalho contínuo de busca pela 

melhoria de seu processo autoavaliativo, consequentemente, buscando também a qualidade do 

processo de ensinar e aprender. Este Relatório tem como princípio a construção coletiva e 

continuada, envolvendo não apenas os membros da CPA, mas, também, a comunidade 

acadêmica como um todo, gestores, corpo docente, discente e técnico-administrativo, quer seja 

para a coleta de dados ou elaboração de textos, quer seja na operacionalização das atividades 

de avaliação. Assim, de forma compartilhada, este processo de construção e elaboração do 
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documento em apreço oportunizou aos segmentos da FAL ESTÁCIO interagirem em torno de 

um mesmo propósito: sistematizar e registrar as ações realizadas.  

Neste sentido, observar-se-á que muitas das ações registradas neste relatório se repetem 

do relatório do ciclo anterior, tendo em vista tratar-se de projetos contínuos, de resultados 

formativos sistemáticos, cumulativos e de base para o alcance de melhor performance 

institucional.  

O Programa de Autoavaliação da FAL ESTÁCIO constitui-se, portanto, em um banco 

de dados que serve como subsídio ao processo decisório da Instituição, embasando desde seu 

planejamento, passando pela execução das rotinas acadêmicas, pedagógicas e administrativas, 

e alcançando tomadas de decisões mais adequadas, por todos seus gestores.  

A avaliação Institucional seguiu as etapas dos anos anteriores, sempre realizada nos 

períodos que antecedem o final do semestre. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foi 

o questionário de perguntas fechadas, utilizando como canal de interlocução o Sistema de 

Informações Acadêmicas – SIA ao qual o aluno bem como os docentes e coordenadores de 

curso utilizaram para responder as perguntas. Os dados estão disponíveis do sistema chamado 

Business Inteligent – BI, no qual pode-se trabalhar as informações de forma mais prática e 

eficiente.  

O relatório foi construído em conjunto, sob a coordenação do presidente da CPA, 

discutido e trabalhado com a comissão, verifica-se a contribuição de componentes do setor 

acadêmico e pedagógico, além da participação dos gestores e administrativos e gestão da 

unidade. 

A FAL Estácio - Faculdade Estácio de Natal, com sede na cidade de Natal, estado do 

Rio Grande do Norte, foi credenciada pela Portaria Ministerial Nº 1.295, de 23 de novembro de 

1998, publicada no Diário Oficial da União de 24 de novembro de 1998, por ocasião da 

autorização de funcionamento de seu primeiro Curso Superior (Ciências Contábeis). Iniciou 

suas atividades em uma única unidade operacional, localizada na Alameda das Mansões, 2110 

- Candelária, com o curso de Administração e Ciências Contábeis.  

 

Cursos 
Último Ato Oficial e Data de 

Autorização/Reconhecimento 

Carga 

horária 

Total 

Nº de 

Vagas 

iniciais 

Duração 

/ Anos 

Aumento 

de vagas 

Administração 

Reconhecido pela Portaria nº 

3.643 de 04/12/03 (D.O.U. 

08/01/04 Pág. 11 Seção: 01) 

3042 330 4 0 

Ciências Contábeis 

Renovação de Reconhecimento 

pela Portaria nº 113 de 27 de 

junho de 2012 

3000 150 4 0 
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Direito 

Renovação de Reconhecimento 

através da portaria MEC nº 621 de 

25/11/13 (D.O.U.: 25/11/13) 

3944 150 5 0 

Pedagogia 
Reconhecido através da Portaria 

MEC Nº 735 de 27/12/2013 
3350 120 4 120 

Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos 

Reconhecido através da portaria nº 

273 de 15 de dezembro de 2010 
1620 200 2,5 100 

Tecnologia em Gestão 

de Segurança Privada 

Reconhecido através da portaria nº 

11 de 02/03/2012 
1602 100 2,5 0 

Fonte: Secretaria Geral da FAL Estácio Faculdade Estácio de Natal, 2015. 

 

A expansão da oferta dos Cursos e Programas de Graduação e Pós-Graduação da FAL 

demandou a instalação de mais duas unidades, assim denominadas: Unidade II, localizada na 

Rua: Maria José Lira, 2340 - Potengi, Zona Norte de Natal, onde eram oferecidos cursos de 

extensão, pós-graduação e de graduação (Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e 

Gestão de RH) e a Unidade III, situada na Avenida Romualdo Galvão, 1826 - Lagoa Nova, 

especificamente para o desenvolvimento do Curso de Direito.  

No ano de 2014 ocorreram algumas mudanças estruturais importantes tendo em vista se 

adequar as novas exigências legais, dentre elas podemos destacar a reforma da unidade 

Romualdo Galvão, unidade que por muito tempo já sofria com a deterioração e eram feitos 

somente pequenas reformas. Em 2014 foram investidos na reestruturação do ambiente, levando 

assim a melhoria definitiva das condições da IES. Outra conquista importante foi a mudança de 

sede da unidade Candelária para a unidade Zona Norte, localizada na Av. Henrique Dias S/N, 

Igapó. Esta unidade representou um ganho significativo para a IES, pois foi totalmente 

planejada, desde sua concepção para ser uma IES de nível superior, ou seja, dentro de todos os 

padrões estabelecidos pelo Ministério da Educação, esta mudança representou um investimento 

significativo para a IES. 

Por conseguinte, no ano de 2014 a Faculdade ofertou 07 (sete) cursos de Graduação 

na área das Ciências Sociais Aplicadas, 01 (um) na área das Ciências Exatas e da Terra e 01 

(um) na área de Humanas. Na Graduação Bacharelado, a IES desenvolveu os cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Direito. Na Graduação Tecnológica, os cursos de Gestão 

de Recursos Humanos e Gestão da Segurança Privada. Na Licenciatura, o Curso de Pedagogia. 

Em todos esses cursos registra-se um total de 1889 alunos matriculados.  

A IES atuou na Pós-graduação com 03 cursos, contabilizando 190 alunos matriculados 

e distribuídos em 4 turmas de Direito e processo do trabalho e direito previdenciário; Direito 

público, constitucional, administrativo e tributário; Administração estratégica e Gestão 

estratégica de Pessoas.  
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No acompanhamento e gestão desses Cursos e desses educandos, a FAL ESTÁCIO 

contou, em 2015, com 66 docentes, desenvolvendo aulas na Graduação e 26 na Pós-graduação. 

No tocante à atividade meio, foram 85 funcionários atuando entre o apoio acadêmico e 

administrativo, a Coordenação de Cursos e a gestão administrativa.  

Como processo, todo o desenvolvimento das ações realizadas no ano de 2015 foram 

acompanhadas e avaliadas, no sentido de diagnosticar o que estava funcionando bem e o que 

não estava e, por conseguinte, para se tomar decisões mais adequadas.  

Foi com este espírito que a CPA atuou, avaliando o desempenho docente, através do 

olhar do discente, aplicando a Avaliação Interna, entre os meses de junho e agosto, e 

acompanhando as avaliações externas. Os resultados dessas avaliações estão apresentados no 

próximo item – Desenvolvimento.   

Os tópicos a seguir apresentam uma análise relacionada entre os principais objetivos 

Institucionais, as ações realizadas, os resultados alcançados, bem como os pontos fortes e as 

fragilidades. Esta experiência proporcionou uma reflexão sobre as ações, os limites de cada 

uma delas e as oportunidades surgidas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação  

 

A avaliação institucional da FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal se constitui 

em um processo que vai além da simples coleta de dados. É um processo de análise e 

reflexão a respeito do desempenho acadêmico como um todo, onde gestores, docentes e 

demais funcionários fazem uma leitura de como estão atuando e em que precisam melhorar 

ou, até mesmo, mudar, se for o caso, para atingir níveis de satisfação e resultados mais 

eficazes. Neste sentido, algumas avaliações foram aplicadas, ao longo do ano em pauta, a 

saber: 

- Avaliação do Docente pelo discente, respaldada pelo que determina o SINAES, que 

objetivou diagnosticar e retratar o desempenho dos docentes no papel de educador, com 

vistas a subsidiar o seu processo ensino-aprendizagem; 

- Pesquisa de Clima Organizacional, envolvendo todos os colaboradores, com o 

objetivo de identificar a satisfação quanto aos aspectos gerais, de caráter operacional e 

gerencial, da organização e, por fim, 

- Pesquisa de Satisfação do Aluno, aplicada junto ao universo discente para 

identificar a percepção do aluno com relação à IES como um todo. 

Ações importantes foram realizadas tendo como base os resultados da avaliação 

institucional. A FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal envolve a Comissão Própria de 

Avaliação na gestão, utilizando os dados fornecidos e criando, conjuntamente com a gestão 

da unidade, plano de ação que privilegie os itens apontados como de menor favorabilidade 

pelos discentes, estes itens são transformados em ações que, durante o decorrer do ano é 

minuciosamente gerido para que as ações se convertam em melhorias para a unidade. 

Entre as ações de melhorias decorrentes do resultado da avaliação 2014, pode-se 

destacar: 

 

Unidade Romualdo 

 Aquisição de 2.820 livros para o acervo da biblioteca; 

 Melhoria na infraestrutura da unidade; 

 Instalação de câmeras de segurança nos ambientes coletivos; 

 Incremento de novas atividades acadêmicas extracurriculares; 

 Adequação aos requisitos de acessibilidade, melhoramento nos dispositivos 

para inserção dos portadores de necessidades especiais (piso tátil e mapa 
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tátil, fones de ouvido nos micros da biblioteca, aquisição de regletes, duas 

lupas de tela inteira, sistema dosvox). 

 Ampliação da sala dos professores; 

 Realocação da reprografia, facilitando o atendimento; 

 Ampliação do estacionamento com vagas para portadores de necessidades 

especiais; 

 Instalação de bebedouros específicos para portadores de necessidades 

especiais; 

 

Unidade Zona Norte  

 Melhoria na infraestrura dos laboratórios de informática – aumento no link da 

internet com 4MB dedicado; 

 Melhoria no alcance da rede WI-FI na unidade; 

 Implantação de mais um canal de comunicação com os alunos, através da 

COMUNICAÇÃO EXPRESS; 

 Reestruturação dos Programas de Iniciação Científica; 

 Melhoria na iluminação do estacionamento da Unidade, com instalação de 12 

novas lâmpadas de vapor metálico; 

 Instalação de 32 câmeras de segurança nos ambientes coletivos na Unidade, 

com monitoramento 24 horas; 

 Incremento de novas atividades acadêmicas extracurriculares; 

 Instalação de dispositivos para inserção dos portadores de necessidades 

especiais - piso e mapa tátil. 

 

Conforme relato dos avaliadores do Ministério da Educação, realizado no decorrer 

do ano de 2015, verifica-se, de uma forma geral, que os mecanismos de autoavaliação “estão 

muito bem implementados”. Foi constatado pelos avaliadores que a CPA realiza 

periodicamente a autoavaliação dos Cursos e da IES, com expressiva participação docente e 

discente. Os problemas detectados pela CPA têm recebido tratamento institucional.  

Seguem abaixo os resultados da avaliação institucional 2015 da IES, por dimensão, 

com a devida análise: 
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DIMENSÃO INFRAESTRUTURA 
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O primeiro item de análise da dimensão infraestrutura refere-se a Conservação das 

áreas comuns do campus. Neste indicador verifica-se uma grande satisfação, com 70.9% 

declarando como muito bom e excelente este item. 

No item Conservação do mobiliário (cadeiras, mesas, etc.) verifica-se apartir dos 

dados apresentados, um nível alto de satisfação, com 76,3% declarados como muito bom e 

excelente. 

Com relação a disponibilidade de equipamentos (computadores) nos laboratórios de 

informática, verifica-se um percentual de 65,4% de respondentes satisfeitos com os 

equipamentos. 

O nível de satisfação dos alunos com relação a internet é sempre um item que causa 

preocupação, apesar de todo o esforço em manter bons níveis de satisfação verifica-se um 

certo descontentamento, números que sempre aparecem entre os piores, uma vez que, a cada 

aumento de capacidade de internet aumenta , em uma proporção maior, a demanda por mais 

internet, pois, na medida em que a rede apresenta melhoras em sua capacidade, mais essa 

capacidade é testada pelos alunos, o que acaba sempre demandando nova capacidade de 

navegação, portanto, a internet na biblioteca, a internet no laboratório bem como o wi fi no 

campus são os itens piores avaliados na dimensão infraestrutura, com 44,1%, 53,2% e 28,3% 

respectivamente. Vale salientar que este indicador é bastante avaliado pela gestão e colocado 

como ponto central para manutenção da satisfação do aluno, haja vista a internet hoje ser um 

meio de obtenção de informação importantíssimo para o estudante de graduação. 

Com relação aos itens relacionados a limpeza da unidade, verifica-se um alto índice de 

satisfação, sobretudo em função do excelente trabalho do parceiro da IES, empresa 

terceirizada que presta serviços de limpeza na unidade, verifica-se altos percentuais, entre eles 

destaca-se 84,3% de satisfação com a limpeza das salas de aula, 81,7% com a limpeza das 

áreas comuns do campus entre outros itens que podem ser observados no quadro acima.   
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DIMENSÃO LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Nesta dimensão é avaliada a infraestrutura dos laboratórios específicos bem como a disponibilização destes espaços para uso, 

verifica-se uma média de 48% de satisfação com relação a esta dimensão. 
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DIMENSÃO BIBLIOTECA  

 

 

 

Com relação a satisfação geral com a biblioteca, verifica-se um percentual de 57,6% de satisfação, ou seja, acima dos 50% dos 

alunos deram o conceito muito bom e excelente para a biblioteca. 
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 DIMENSÃO ATENDIMENTO              

 

 

A dimensão atendimento é considerada uma dimensão de extrema importância para a IES, pois se constitui como o principal elo de 

ligação entre a IES e o público externo, em especial o público discente. Verifica-se, no decorrer dos anos anteriores que esta dimensão 

representa sempre um ponto de atenção, está comtemplado em todos os planos de ação decorrentes dos resultados da avaliação 

institucional, pois sempre apresenta resultados preocupantes. Existe alguns pontos relacionados ao atendimento que merecem uma análise, 
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pois pode ser fator causador do baixo desempenho nesta dimensão. Um dos pontos a ser observado é a falta de preparo do colaborador, 

desconhecimento e insegurança pelo atendente, a rotatividade nos setores, etc. todos estes pontos e outros estão sendo discutidos e 

avaliados para que no próximo plano de ação possa ser comtemplada ações que vá minimizar os impactos desta dimensão nos resultados de 

avaliação futuros. 

O quadro apresenta uma média de 40% de satisfação nos itens desta dimensão, um abaixo de 40% (outros canais de atendimento). 

Verifica-se o atendimento telefônico, tanto ativo como receptivo com baixo índice de satisfação, com 44,9% e 45,9% respectivamente.       

 

DIMENSÃO PROCESSOS FINANCEIROS  

 

 

   Compreender como pensa nosso aluno a questão financeira, desde os valores cobrados, a forma de cobrança, o valor da mensalidade 

e outros aspectos, são importantes variáveis que devem ser investigadas, pois tem forte relação com sua satisfação geral assim como as 
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questões financeiras podem refletir negativamente no seu desempenho. Pensando nisto foi criada a dimensão “processos financeiros”, que 

visa ter uma ideia de como pensa nossos alunos com relação a esta dimensão. 

 Ao verificar o quadro acima, percebe-se um certo equilíbrio entre a satisfação e a insatisfação com relação a esta dimensão, no 

entanto, observa-se um número maior de respondentes nem muito insatisfeito e nem muito satisfeito, analisando o item bom como opção 

mais justa. Vale destacar que este esta dimensão, conforme explicitado acima, não oferece uma condição favorável para a IES, pois o item 

finanças é quase sempre vista de forma negativa pelo aluno. 

 

 DIMENSÃO COORDENADOR 

   

Com relação a esta dimensão verifica-se uma significativa avaliação positiva das coordenações de curso, observa-se um percentual 

de 58,2% de satisfação com o desempenho do coordenador na apresentação dos aspectos acadêmicos relacionados ao curso, como PPC, 

exigência de pré-requisito, matriz curricular, estágios, TCC entre outros.  
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No que se refere ao conhecimento, pelo coordenador, dos processos acadêmicos como, requerimentos, disciplinas EAD, 

laboratórios, secretaria, observa-se que os alunos identificam domínio pelo coordenador destes processos. Nesta dimensão ela corresponde 

ao melhor item, com 62,9% de satisfação. 

  O coordenador é o principal representante do curso, é o agente de interlocução entre as obrigações curriculares e as demandas 

discentes, portanto, a disponibilidade do coordenador é item importante de avaliação. Verifica-se um percentual de 57,7% de satisfação 

com relação a este item, com 22,1% considera muito bom e 35,6% excelente. 

Com relação a satisfação geral com o coordenador, ultimo item desta dimensão, verifica-se um percentual de 61,4% de satisfação. 

Observa-se portanto, uma satisfação acima da média com relação ao coordenador. 

 

 

DIMENSÃO SATISFAÇÃO GERAL COM A ESTÁCIO 
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A ultima dimensão avaliada refere-se a satisfação geral com a Estácio, levando em 

conta todas as perguntas realizadas, qual a satisfação geral com a Estácio neste período 

acadêmico. Observa-se uma certa concentração entre bom e muito bom, com pequeno 

percentual nas extremidades. Verifica-se, portanto, um ponto de atenção, pois aqueles que 

consideram bom estão em uma situação volúvel, podendo mudar sua opinião no decorrer do 

próximo período acadêmico, tanto para excelente como para ruim.    

 

 

PESA 

 

Além da avaliação institucional, realizada pelos alunos todo final de semestre, a IES 

realiza outra pesquisa em que a técnica de coleta de dados é através de entrevista estruturada, 

com uma empresa externa responsável pela recolhimento dos dados. Os resultados apontaram 

informações estratégicas importantes para serem analisadas e direcionadas ações no sentido 

de atender as fragilidades identificadas. Cabe destacar que este tipo de avaliação é realizado 

todos os anos na IES como forma de acompanhar a percepção dos alunos sobre vários pontos, 

dentre os quais, podemos destacar: 

Com relação a quantidade de bolsas  e o oferecimento de descontos na mensalidade 

em nossa IES, observa-se que um percentual de 63,3% dos respondentes informaram que 

possuem algum tipo de desconto em sua mensalidade. A política de descontos e bolsas é 

importante, a sede da IES está inserida em um bairro popular (Zona Norte), com 

predominância da classe social C e D. Este resultado mostra o compromisso da IES em 

melhorar, através da educação, as condições de vida dos moradores da região, principalmente 

da Zona Norte. Com efeito, este fator é igualmente importante para a IES como ponto de 

controle, pois é fundamental avaliar a política de concessão de bolsas para não comprometer a 

receita da IES.     

Sobre a situação profissional do aluno da IES, questionou-se se só estuda, trabalha e 

estuda, etc. verificou-se que 64,4% dos alunos da IES trabalha e estuda, ou seja, boa parte do 

aluno FAL Estácio precisa trabalhar para manter seus estudos ou entrou no ensino superior 

por exigência natural do mercado de trabalho. Sugere-se que este elevado percentual deve-se, 

sobretudo, a política de convênios com empresas locais firmadas com a Instituição. 

Como confirmação dos resultados acima, questionou-se ao aluno se ele conseguiu 

trabalho/estágio depois de entrar na Faculdade, verificou-se um percentual de 34,1% sim e 

65,9% não, ou seja, o perfil predominante do aluno FAL Estácio é de profissionais que já 
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atuam e querem ampliar seus conhecimentos e consequentemente sua possibilidade de 

ascensão profissional, através da formação no ensino superior. 

Um elemento importante no processo ensino/aprendizagem é o conhecimento, por 

parte do aluno, do Plano de Ensino, este documento serve como o guia da disciplina, ajuda no 

acompanhamento dos assuntos abordados pelo docente. Item inclusive de verificação por 

parte do MEC através do questionário socioeconômico preenchido pelo aluno na ocasião da 

inscrição para o ENADE. Verifica-se que 74,4% dos alunos respondentes conhecem o plano 

de ensino. Trata-se de um ponto de atenção, pois ainda temos um percentual significativo que 

informaram não saber o que é o plano de ensino (25,6%). 

Questionou-se ao aluno sobre o conhecimento da disciplina e o conteúdo do seu curso. 

Verifica-se um percentual de 81,1% que afirmaram conhecer seu curso, no entanto, verifica-se 

um percentual de 18,9% que afirmaram não conhecer as disciplinas e o conteúdo do curso. 

Este dado sugere um trabalho intenso do coordenador para fornecer informações sobre o seu 

curso. 

Com relação a satisfação do aluno com o conteúdo do curso verifica-se, entre 

satisfeito e extremamente satisfeito, um percentual de 71,1% de satisfação. Foi questionado 

somente aos insatisfeitos sobre em que item mais o insatisfaz, verificou-se que há uma 

insatisfação maior com relação ao oferecimento de atividades complementares e a ausência de 

núcleos práticos para desenvolver as atividades extra-sala. 

Com respeito a satisfação geral com a preparação para o mercado de trabalho 

oferecida pela IES, verifica-se que a maior insatisfação vem da falta de métodos práticos e 

pouca oportunidade de estágio e empregos, com 52,2% e 58,9%, respectivamente. 

Outro ponto importante é o aspecto orientação ao aluno, verificaram-se problemas na 

comunicação com o aluno, com ênfase no mercado de trabalho. 

Com relação ao coordenador do curso, verifica-se que boa parte conhece o 

coordenador (86,7%), ponto de atenção, pois é fundamental que 100% dos discentes 

conheçam o coordenador do seu curso. No que se refere a satisfação geral com relação a 

coordenação do curso, verifica-se, entre satisfeito e extremamente satisfeito, um percentual 

de 69,2% de satisfação, outro ponto de atenção, pois aqueles que responderam entre 

insatisfeito e muito insatisfeito chega ao percentual de 30,8%. 

A pesquisa aponta a satisfação do aluno com relação a atuação profissional com faixa 

entre satisfeito e extremamente satisfeito de 70,4% de satisfação, percentual positivo, no 

entanto, ainda verifica-se um percentual alto, de 29,7% entre insatisfeito e muito insatisfeito. 

Com respeito a satisfação geral com a qualidade de ensino como um todo na 

Faculdade, verificou-se que 53,3% estão entre satisfeito e extremamente satisfeito, ponto de 
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atenção, pois temos um pouco menos da metade insatisfeito e muito insatisfeito com a 

qualidade do ensino como um todo na Faculdade, dado preocupante, uma vez que o ensino é 

nossa razão de ser. 

A central de atendimento constitui-se em ponto especial de atenção, pois todas as 

demandas, principalmente financeiras, são filtradas para resolução neste setor, fator essencial 

que contribui para a satisfação do aluno. Neste item verifica-se um percentual entre satisfeito 

e extremamente insatisfeito 50,1%; percentual baixo, considerando que 49,9% qualificaram 

como insatisfeito e muito insatisfeito com relação a Central de Atendimento. 

Com relação às questões que levaram o aluno a procurar a Central de Atendimento, 

verifica-se que o principal ponto de contato é para tratar de questões acadêmicas com o 

coordenador do curso e assuntos de secretaria, com 46,4% e 58,9% respectivamente. Ainda 

com relação aos motivos da procura, verifica-se um alto percentual (44,6%) de assuntos 

financeiros ligados a boletos, problemas com bolsa e cobranças indevidas. Destaca-se mais 

um ponto de atenção. 

Questionados sobre o que falta para ficar extremamente satisfeito ou muito satisfeito 

com a IES, constata-se uma maior preocupação com a biblioteca, corpo docente e aulas 

práticas, o aumento do acervo da biblioteca/ter mais livros específicos para todas as áreas 

(29,9%), melhorar a qualidade dos professores/ter professores 

capacitados/treinados/com maior didática/conhecedores da matéria/rever capacidade de 

alguns professores (32,2%) e aulas práticas (11,5%), como os itens de maior importância 

para os entrevistados.  

A análise dos dados, bem como o claro esforço da IES em conhecer a fundo seus 

alunos é visível, além da avaliação institucional, item obrigatório, a IES preocupa-se 

sobremaneira com os seus alunos, investindo em pesquisas externas deste nível para subsidiar 

os gestores quando nas intervenções, decisões estratégicas e tomadas de decisão. 

 

 

Perfil Sociocultural dos alunos da FAL Estácio Faculdade Estácio de Natal 

 

A avaliação institucional colheu informações do perfil sociocultural dos alunos da IES, 

o objetivo é compreender o perfil dos alunos, sua condição social e quais fatores afetam direta 

ou indiretamente seu desempenho, enquanto aluno. Entende-se que a realidade social, sua 

condição econômica e outros fatores externos são importantes para a compreensão e estudo 

para que a IES possa, de alguma forma, criar ambientes, programas, projetos e ações que 

possam estar alinhados com o perfil sociocultural dos alunos da Instituição. 
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Com relação a faixa etária dos discentes, observa-se um percentual significativo de 

alunos com a faixa etária entre 25 a 45 anos, o que demonstra uma maioria de público adulto. 

Com relação ao estado civil percebe-se um percentual acima dos 50%, são 54% dos discentes 

solteiros. 

Foi questionado aos alunos sobre as motivações em ter escolhido a Estácio. Dentre as 

opções (qualidade do ensino, localização, preço, material didático, curso de oferta exclusiva, 

recomendações de parentes e amigos), observa-se que a localização foi o maior motivador do 

aluno ter escolhido a IES, outro fator de destaque foi o preço, com 45,1% das respostas. 

Com relação a quantidade de pessoas que residem na residência observa-se que 41,5% 

moram com os pais e 38,9% moram com esposa e filhos.  

Com relação a forma de locomoção a IES observa-se um percentual significativo de 

53% dos alunos dependerem de ônibus urbano para se locomover para a faculdade. 

Com relação a forma de pagamento de sua mensalidade observa-se um percentual de 

42,7% dos respondentes afirmaram serem através do financiamento estudantil FIES e 35% 

informa que a forma de pagamento é através do salário. 

Questionados sobre qual o principal local onde os alunos acessam a internet, verifica-

se um percentual de 73,1% dos respondentes afirmaram a sua residência como o local de 

maior acesso. Para a IES trata-se de um ponto de atenção, haja vista o número muito reduzido 

de alunos que usam a IES como local de acesso, apenas 9,8%. 

Questionados sobre qual principal equipamento utilizado para internet, observa-se um 

percentual de 57,7% afirmarem ser o notebook o principal instrumento. 

Com relação ao grau de escolaridade dos pais, verifica-se um percentual de 34,5% dos 

alunos terem pais que possuem ensino fundamental (1ª a 4ª série), com 21,5% de ensino 

fundamental (5ª a 8ª série). Com relação a este indicador verifica-se que 56% dos alunos da 

IES possuem pais que não conseguiram entrar no ensino médio, ou seja, para muitos alunos 

há uma oportunidade de serem os primeiros da família a ter o ensino superior completo. 

Com relação a ocupação profissional verifica-se um percentual de 54,5% dos 

respondentes afirmarem que trabalha, outros 13,2% afirmaram estarem em um estágio, com 

relação a renda verifica-se um percentual de 62,1% afirmarem receberem até R$ 1.147,00, ou 

seja, até dois salários mínimos. 

No que diz respeito a área de atuação em que encontram-se atuando, verifica-se que 

46,3% não estão atuando na sua área de estudo, enquanto que 22,6% afirmarem estarem sim 

atuando na área e que iniciou após entrarem na Faculdade, outros 31,1% já estava atuando na 

área quando começou o curso. 
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Questionados sobre se houve alguma mudança na carreira no semestre corrente devido 

ao curso superior, verificou-se que 84,1% afirmarem que não houve nenhuma alteração. 

Observa-se, mesmo que um percentual pequeno, 6,0%, afirmaram que mudou de função na 

mesma empresa com aumento salarial em decorrência de sua entrada no ensino superior.   

Com relação a formas de atuação no mercado de trabalho para novas oportunidades, 

verifica-se um percentual de 45,3% afirmarem que buscam em sites de vagas, outros 13,4% 

afirmaram que buscam no Espaço Estágio e Emprego (E3) da IES para buscarem novas 

oportunidades de emprego. 

No que diz respeito a faixa salarial bruta, observa-se um percentual de 38,2% 

afirmarem que a soma chega até a R$ 1.147,00 e 23,1% de R$ 1.147,00 a R$ 1.680,00.    

 

 

Durante o ano de 2015 a IES trabalhou forte no sentido de cumprir com o plano de 

melhoria para os cursos com resultados negativo em 2012. No ano de 2014 recebemos 

somente visita para renovação de reconhecimento do curso de Administração, ao qual 

obtivemos resultado 3. Cabe destacar que este resultado, sob o ponto de vista da IES, não foi 

satisfatório, pois em alguns pontos do relatório do INEP haviam incoerências, sendo assim a 

IES decidiu impugnar o relatório do INEP.  

O ano de 2015 foi um ano de uma considerável quantidade de visitas externas, 

avaliadores do Ministério da Educação foram recebidos na IES para os cursos de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Direito. 

Pode-se concluir que as visitas foram satisfatórias, para o curso de Direito foi obtido o 

conceito 4, para o curso de Ciências Contábeis foi obtido o conceito 3, no curso de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos foi obtido o conceito 4. 

Percebe-se, portanto, que o ano de 2015, para as visitas externas, foi bastante 

satisfatório, diante do desafio em receber as visitas do MEC e apresentar as ações, melhorias e 

todo o esforço concentrado em promover o curso e a IES, pode-se afirmar que foi dado um 

passo qualitativo importante para a FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal. 

O ano de 2015 finaliza com várias mudanças positivas, o quadro muda e a IES cresce. 

 

 ENADE 

O ano de 2014 no ENADE teve a participação do curso de Pedagogia da IES, com 

resultado 3 e IGC 2. 
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Curso                  Número de alunos inscritos 

PEDAGOGIA                                 316 

    Fonte: Secretaria Geral Fal Estácio 

No final de 2015 os resultados do desempenho dos alunos no ENADE foram 

disponibilizados pelo INEP. Os resultados obtidos pelos alunos foram satisfatórios, conforme 

pode-se observar no quadro abaixo: 

 

CURSO ENADE CPC CC 

PEDAGOGIA 2 3 3 

 

Conforme pode-se observar, o curso de Pedagogia obteve o resultado 3 no CPC e 2 no 

ENADE, no entanto, não conseguiu nota suficiente para elevar o conceito da IES, o IGC 

permanece com 2.  

Importante destacar que o ano de 2015 foi um ano de muito foco no ENADE, as 

coordenações de curso trabalharam de forma intensa e sistemática, em alguns momentos de 

forma interdisciplinar no sentido de fortalecer este exame tão importante para os alunos e a 

IES. Foram criadas várias ações e estimulados vários projetos entre os docentes de forma 

coordenada para tentar fortalecer a cultura do exame ENADE entre os alunos e também entre 

os professores, portanto, espera-se que o desempenho dos alunos dos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Recursos Humanos e Direito em 2015 possa reverter o 

quadro negativo do ciclo 2012.   
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2.1. EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

2.1.1. Dimensão 8 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Desenvolver a “cultura da 

avaliação”, despertando a 

comunidade acadêmica para a 

necessidade da autocrítica e revisão 

das ações projetada; 

Divulgação entre os acadêmicos da 

importância da avaliação institucional; 

Apresentação dos resultados da Avaliação 

Institucional para a comunidade 

acadêmica. 

Resistência por parte de 

alguns alunos em responder de 

forma consciente a avaliação 

institucional, apesar das ações 

realizadas. 

Envolvimento dos líderes de 

turma na divulgação dos 

resultados; Nova ferramenta  

de coleta de dados que 

permite uma análise mais 

global. 

Diagnosticar as tarefas acadêmicas 

nas dimensões ensino, pesquisa e 

extensão; Fundamentar e viabilizar 

a política de gestão da FAL Estácio 

- Faculdade Estácio de Natal; 

Consolidação da política de gestão da IES 

alinhadas com as demandas executivas 

advindas da complexidade do mundo 

corporativo, tendo em vista aumentar sua 

capacidade administrativa e de gestão. 

Intensificação em 2015 do Programa de 

Excelência em Gestão na unidade. 

Dificuldade de absorção da 

política de gestão por parte de 

alguns colaboradores 

resistentes a mudanças. 

Aumento da capacidade de 

gestão e controle dos 

processos. 

Identificar as fragilidades e as 

potencialidades da IES nas dez 

dimensões previstas em lei; 

Acompanhamento das dimensões através 

dos relatórios anuais da CPA. 

Dificuldade de obtenção de 

informações de alguns setores.  

Visão global da IES. 

Articulação entre o PDI e o Projeto 

Pedagógico Institucional e os PPCs 

Envolvimento do NAP nas reuniões NDE e 

Colegiado objetivando fortalecer a 

importância dos documentos institucionais. 

Dificuldade do envolvimento 

de todos os atores envolvidos  

Proporcionou maior 

consciência com relação a 

importância de conhecer e 

acompanhar as diretrizes 

definidas nestes principais 

documentos. 
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2.2. EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

A busca pela relação coerente entre as metas definidas no PDI, sua missão e as ações 

executadas na prática é o objetivo maior de cada gestor, no desempenho de sua rotina 

acadêmica. Sendo assim, a autoavaliação institucional, seja interna ou externa, vem favorecer 

o acompanhamento consistente do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e do Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI, na medida em que não só identifica potencialidades e 

fragilidades, mas aponta alternativas de soluções e melhorias.  

O PDI, abordado neste Relatório, encontra-se no seu quinto ano (2015). Este PDI foi 

formulado por uma equipe multidisciplinar que, com base na realidade local e os objetivos 

institucionais, buscaram apresentar um documento coerente e voltado a atender as demandas 

da sociedade. Em conjunto com o PDI foi aperfeiçoado o Projeto Pedagógico Institucional – 

PPI, no qual foi definida as ações e políticas pedagógicas da Estácio em conjunto com as 

políticas pedagógicas existentes. Todos em sintonia com a realidade local. 

No desenvolvimento das atividades em 2015, a FAL ESTÁCIO contou com um 

quadro de professores 100% pós-graduados, com experiência profissional e acadêmica, sendo 

mais de 50% mestres e doutores, conforme quadro abaixo: 

 

TITULAÇÃO 

 QUANTITATIVO % 

DOUTOR 10 15 

MESTRE  25 38 

ESPECIALISTA 31 47 

TOTAL 66 100 

REGIME DE TRABALHO 

 QUANTITATIVO % 

TEMPO INTEGRAL 06 9 

TEMPO PARCIAL 34 51 

HORISTA 26 40 

TOTAL 66 100 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional constitui-se em um documento base de 

todas as ações institucionais, nela está contido as diretrizes gerenciais e acadêmicas para o 

fortalecimento da IES, seu desenvolvimento planejado para que as metas estabelecidas 

possam ser avaliadas e acompanhadas de forma que não perca o seu rumo. Entende-se que 
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este documento deve ser socializado entre representantes da comunidade acadêmica para sua 

plena aplicação e concretização. 

Os Projetos Pedagógicos de Curso – PPCs constitui-se em documento estratégico e 

que deve ser continuamente revisado pelos agentes envolvidos (coordenação de curso, NDE, 

Colegiado), no qual se busca estar em sintonia com a realidade sempre sujeita a mudanças. 

Neste sentido é realizado anualmente revisão do PPC dos cursos para manter-se sintonizado 

com as demandas advindas do mercado. 

Para revisão do PDI utiliza-se como subsídio a avaliação institucional e as avaliações 

externas, entende-se que o parecer de representantes externos e a análise interna dos 

beneficiários dos serviços da IES servem como base para a construção de um documento 

alinhado com as demandas externas e necessidades do público interno, o PDI constitui-se em 

um documento que deve sempre estar em sintonia com a realidade, as demandas externas e 

internas devem sempre ser analisadas e discutidas e confrontadas com os objetivos e metas 

estabelecidas no PDI para que não haja incoerência e possa, no tempo hábil, ser realizada.  

A seguir, apresenta-se as realizações direcionadas ao PDI, em total sintonia com a 

Missão da Instituição. Observa-se que em cada uma das dez dimensões foram criadas ações 

nas quais os objetivos foram formados conforme a linha estratégica, pedagógica e operacional 

definidos no PDI. 
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2.2.1. Dimensão 1 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Manter, com a participação dos 

NDEs, o processo de revisão de 

todos os Projetos Pedagógicos de 

Curso anualmente, com base nas 

necessidades e exigências do 

mercado e legislação pertinente. 

Processo de revisão realizada em 2015 com 

articulação das coordenações de curso 

junto aos membros do NDE e corpo 

docente para revisão dos PPCs dos cursos. 

Adesão dos docentes ainda 

tímida. 

Oportunidade para 

conhecimento do PPC e 

formas de inclusão de novos 

conteúdos inerentes ao curso, 

ouvindo o NDE e corpo 

docente. 

Ampliar o grau de conhecimento e 

apropriação do PDI pela 

comunidade acadêmica. 

Criação de comissão com o envolvimento 

de integrantes de setores estratégicos da 

IES para discussão e elaboração do novo 

PDI 2017-2021. 

Em função das circunstâncias 

do dia-a-dia tem-se a 

dificuldade em reunir todos os 

membros. 

Oportunidade de 

envolvimento de todos os 

setores da IES para 

elaboração e discussão do 

PDI. 

Utilizar de forma adequada os 

resultados da avaliação institucional 

e das avaliações externas como 

subsídios para a revisão permanente 

do PDI - ações acadêmicas e 

administrativas consequentes aos 

processos avaliativos. 

Fortalecido e ampliado em 2015 os 

resultados da avaliação institucional para 

discussões internas, com os atores 

envolvidos e grupo de gestores da IES com 

o intuito de gerar subsídios para tomada de 

decisões e alinhamento de rumos a serem 

seguidos pela IES. 

Verifica-se a necessidade de 

maior seriedade no 

preenchimento do questionário 

de avaliação institucional para 

se ter resultados confiáveis e 

próximos das verdadeiras 

demandas da IES. 

Conscientização de todos os 

envolvidos na importância 

dos resultados da avaliação 

institucional. 

Reforçar continuamente as ações de 

relacionamento com a Comunidade 

externa, para o desenvolvimento de 

convênios e ações corporativas. 

Realizado várias ações com a comunidade 

externa, através do setor comercial e gestor 

da IES tendo em vista ampliar a 

visibilidade da IES, aproximar-se da 

sociedade, estabelecer parcerias, estreitar 

os laços de parcerias com micro e pequenas 

empresas entre outras ações. 

Falta de recursos humanos 

suficiente no setor para 

ampliar esta relação com a 

comunidade externa. 

Em 2015 houve um 

estreitamento dos laços com 

a comunidade externa, 

resultando em parcerias e 

convênios importantes para a 

IES. 
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Cumprimento adequado dos 

processos regulatórios, tendo em 

vista os resultados de avaliação 

externa satisfatórios.  

 

O regulatório da IES atuou fortemente em 

2015 no sentido de acompanhar as 

demandas regulatórias de renovação de 

reconhecimento dos cursos da IES, 

recebimento de visitas externas, 

acompanhamento e supervisão dos planos 

de melhoria dos cursos, entre outras 

demandas do setor. 

Excesso de demandas 

regulatórias em função de 

visitas externas de 3 cursos 

com plano de melhoria em 

2015. 

As visitas externas realizadas 

em 2015 resultaram em 

conceitos positivos para os 

cursos e a IES. 

Implementação de bases 

metodológicas propostas no PPI e 

nos PPCs dos Cursos, com vistas à 

melhoria do desempenho acadêmico 

dos alunos.  

 

Utilização da IES de várias ferramentas on 

line de aprendizado da Estácio, com jogos 

empresariais, cursos de extensão, cursos de 

férias, proporcionado aos alunos e docentes 

da IES. Criação do aula mais Estácio, que 

visa ampliar as possibilidades de 

aprendizado pelo aluno Estácio. 

Não adesão de 100% dos 

discentes e docentes da IES. 

Retorno positivo das novas 

ferramentas de aprendizado 

pela comunidade acadêmica.  
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2.2.2. Dimensão 3 

 

A Responsabilidade Social da FAL ESTÁCIO, publicamente assumida através do seu 

PDI e do PPI e comprovada através de suas ações, vêm a ser um ponto forte do compromisso 

político-social da Instituição, atuando em diferentes campos da sociedade civil, seja nos 

espaços públicos, privados, não governamentais, esfera empresarial entre outros. 

Importa ainda registrar que a Faculdade ao assumir responsabilidades sociais tem 

clareza do nível de comprometimento que assume diante da sociedade, bem como do rigor 

próprio do ato de ensinar, de educar. Buscar coerência entre as ações educativas do ensino, da 

pesquisa e da extensão, mais do que uma obrigação é um dever social a perseguir. 

A unidade FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal realiza anualmente ações de 

responsabilidade social, que ocorrem em parceria com instituições da sociedade civil, o DIA 

E Nacional, neste dia a IES busca contribuir de alguma forma com a sociedade unindo 

esforços no sentido de potencializar as competências de cada curso da unidade em prol da 

coletividade, visando estreitar os laços com a comunidade, apresentar os potenciais de cada 

curso junto a sociedade e fortalecer parcerias com órgãos e instituições da sociedade civil.  

Em 2015 foi realizada várias ações com envolvimento de alunos e colaboradores em 

ações internas e externas, pode-se a atuação dos estudantes do curso de Direito, sob a 

supervisão de advogados do Núcleo de Práticas Jurídicas, na prestação de serviços de 

orientação e atendimento jurídico à comunidade do bairro da Cidade da Esperança, no 

município de Natal/RN, em especial a idosos. Foi realizada ações junto ao Centro de  

Atividades e de Lazer da Melhor Idade. Esta ação teve a participação de 12 colaboradores no 

suporte aos alunos. Nesta ação foi impactado cerca de 25 idosos. 

A IES participou de ação promovida pela Rede Globo de Televisão chamada Ação 

Global, esta ação foi realizada no SESI/RN e teve a participação dos estudantes de Direito, 

sob a supervisão de advogados orientadores do Núcleo de Práticas Jurídicas, na prestação dos 

serviços de orientação e atendimento a comunidade, em geral, do município de Natal/RN. 

Nesta ação foi impactado cerca de 55 pessoas. 

Visando disseminar a educação fiscal e o exercício da cidadania, foi criado o projeto 

Tributação e Cidadania. Este projeto tem como principal objetivo sensibilizar o cidadão para a 

função socioeconômica do tributo, levar os cidadãos conhecimentos sobre administração 

pública, incentivar o acompanhamento, pela sociedade, da aplicação dos recursos públicos. 

Ao capacitar os alunos participantes do projeto, chamados de extensionistas, foi iniciado um 

conjunto de palestras de sensibilização e politização com vistas a criar disseminadores do 

conteúdo. Em parceria com o curso de Turismo da UFRN foi realizado palestras para os 
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alunos do referido curso, além das turmas da própria unidade. Trata-se de um projeto contínuo 

que conta com um professor orientador, quatro alunos extensionistas e em 2015 foram 

capacitados 65 pessoas. 

O conselho tutelar tem como proposta central fiscalizar a permanência dos pré-

requisitos exigidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o conselho tutelar 

acompanha as crianças e adolescente e criam em conjunto sobre qual medida de proteção para 

cada caso, tem um trabalho de fiscalização a todos os entes de proteção (Estado, Comunidade 

e Família). Um dos pontos chave para que os direitos contidos no ECA sejam efetivamente 

respeitados é uma formação aprofundada dirigida aos conselheiros, e é nesse ponto que entra 

a contribuição da FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal, na oferta de um curso que 

aborde, de forma crítica e na medida do possível transdisciplinar, os aspectos jurídicos ligados 

às atribuições dos conselhos tutelares no âmbito da rede de proteção da criança e do 

adolescente. 

Este projeto tem como objetivo geral fortalecer a rede de proteção à criança e ao 

adolescente, oferecendo formação em Direitos da Criança e do Adolescente aos conselheiros 

tutelares, jovens mobilizadores do projeto “Turismo e proteção a infância” e lideranças em 

Tibau do Sul, RN. 

Tem como objetivos específicos propiciar aos alunos da Estácio o conhecimento da 

situação real da rede de proteção à criança e ao adolescente, promover a integração entre os 

membros da comunidade em geral e entre os discentes das unidades Estácio, possibilitar o 

conhecimento aprofundado do Estatuto da Criança e do Adolescente por parte dos alunos, a 

partir do estudo para a formação a conselheiros tutelares e jovens mobilizadores de Tibau do 

Sul.   

O projeto conta com a participação de 15 alunos do curso de Direito e cerca de 40 

membros da Rede de Proteção de Tibau do Sul (professores, agentes comunitários de saúde, 

conselheiros tutelares e de Direito, assistentes sociais, psicólogos além da coordenação do 

professor orientador). 

Como resultado em 2015 pode-se destacar a formação de 15 alunos do curso de 

Direito com adesão, comprometimento e entusiasmo por parte dos mesmos, fortalecimento da 

rede de proteção à criança e ao adolescente através da formação básica e jurídica em direitos 

da criança e do adolescente, dirigida a conselheiros tutelares, conselheiros de direito, jovens 

mobilizadores, agentes de saúde, representantes da rede de ensino, assistentes sociais e 

membros interessados da comunidade. 

O curso de Direito participou do “Justiça na Praça”, grande ação de solidariedade, 

através da qual se reúne em um mesmo período e espaço público, magistrados e servidores do 
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poder judiciário estadual com inúmeros parceiros e levam à população além das atividades 

jurídicas (conciliações, assessoria jurídica, registro de ocorrências, ajuizamento de ações...), 

importantes programas e projetos desenvolvidos no âmbito da justiça potiguar que beneficiam 

à população de forma gratuita, rápida e eficaz. 

 O Programa Justiça na Praça oferece também alguns serviços em parceria com outras 

instituições, a exemplo do casamento comunitário, emissão do registro civil fora de prazo, 

advocacia gratuita, emissão de documentos, realização de oficinas educativas e vasta 

programação cultural. 

O Justiça na Praça foi eleito, em 2010, pelo Conselho Nacional de Justiça, como uma 

das três melhores práticas do judiciário brasileiro, recomendado como uma prática a ser 

adotada pelos demais tribunais na Carta de Santarém, resultado do 85º Encontro de 

Presidentes de Tribunais de Justiça de todo o país e na Carta de Natal, resultado do 53º 

Encontro Nacional do Colégio de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça dos Estados e 

do Distrito Federal. A Fal Estácio – Faculdade Estácio de Natal, através dos seus cursos, 

participou da versão 2015 inclusive cedendo seu espaço físico (Fal Zona Norte), na qual, entre 

as várias ações, beneficiou cerca de 16.000 pessoas.  

A Zona Norte de Natal, na qual é localizada a sede da IES, é uma região que vem 

crescendo a cada ano, sendo por muito tempo uma região com características de moradia sem 

muitos atrativos comerciais, o que obriga boa parte da população local se deslocarem para as 

outras regiões da cidade para trabalhar, é uma região com predomínio das classes C,D e E. 

Diante destas e outras características é uma região com um quantitativo enorme de 

motocicletas, gerando, portanto, naturalmente, empresas que prestem serviços especializados 

em motocicletas.     

O curso de Administração da FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal, observando 

esta realidade e pensando em contribuir com os micro e pequenos empreendedores na gestão 

de suas empresas de moto peças, criou um grupo de estudos que visa realizar análise do 

conhecimento estratégico que estes micro empreendedores possui. A partir de um diagnóstico, 

obtido através de pesquisas quantitativas com o objetivo de conhecer o nível de conhecimento 

estratégico este empreendedor possui para assim poder contribuir, na próxima etapa do 

projeto (2016) possa capacitá-lo de acordo com as fragilidades identificadas na pesquisa, para 

que ele possa ter competência suficiente para sobreviver a este mercado tão competitivo.    

O curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da IES possui um projeto 

chamado “Gente alegrando gente”, este projeto extensionista tem como objetivo promover 

bem estar a crianças carentes da região realizando ações em escolas e creches da região Zona 

Norte. Da mesma forma o curso também promove o projeto RH em ação, projeto este que 
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visa promover a inclusão profissional através do aperfeiçoamento das habilidades 

interpessoais no ambiente de uma entrevista de emprego, marketing pessoal, como elaborar 

um currículo etc. este projeto atua nas escolas públicas da região Zona Norte de Natal. 

O curso de Pedagogia promove anualmente campanha de doação de livros para 

posteriormente doá-los para uma escola municipal da região, a coordenação do curso envolve 

os alunos e docentes nesta campanha na sensibilização junto ao público interno e externo, este 

ano foi recolhido cerca de 180 livros. 

Consciente do papel do ser humano na relação com o meio ambiente e engajado na 

proposta de conscientizar os moradores, em especial os frequentadores das praias localizadas 

na região, a IES criou a ação “Praia limpa, praia via”, que tem como objetivo integrar os 

alunos novatos e os veteranos com o chamado trote ambiental. Esta ação é realizada em um 

final de semana, no qual os alunos, em conjunto com docentes e coordenações de curso, 

promovem em praia da região (praia da Redinha), coleta de lixo e conscientização aos 

frequentadores do local, esta ação recolheu cerca de 60 kg de lixo e chamou atenção da mídia 

local.     

O mês de outubro se caracteriza nacionalmente como um período voltado para a 

promoção e defesa da mulher, sobretudo no que se refere a o câncer de mama, o chamado 

outubro rosa. A IES promove, já no seu segundo ano, campanha de conscientização a respeito 

do câncer de mama. Em parceria com a Estácio Fatern, através dos alunos de enfermagem, é 

realizado campanha de divulgação e importância do diagnóstico precoce através exame de 

toque; a ação é realizada através de visitas as salas de aula no qual os alunos de enfermagem 

distribuem cartilha e orientam no exame individual da mama. 

A IES vem gradativamente fortalecendo as bases para a iniciação científica, em 2015 

foi criado o Comitê de Iniciação Científica, e como primeira missão foi definir, através de 

análise conjunta, os projetos de iniciação científica que seriam aprovados para o segundo 

semestre de 2015 e 2016. Seis projetos foram aprovados, 4 na unidade Romualdo e 2 na 

unidade Zona Norte, seguem abaixo os projetos. 

A Internet como Tecnointeração da Aprendizagem / Docente responsável: Prof. 

Dra. Zoraia da Silva Assunção/ Curso: Pedagogia/ Alunos envolvidos: 4 alunos. 

O presente Projeto de Iniciação Científica investiga a Internet enquanto tecnointeração 

no ambiente escolar, como recurso do processo ensino-aprendizagem. Objetiva discutir os 

descompassos entre a proposta de acesso educacional para a utilização da Internet e a 

ritualidade de acesso e interação dos jovens. Remete a uma pesquisa de cunho qualitativo, 

descritivo-explicativa, realizada com crianças e jovens do Ensino Fundamental, em escolas da 

Rede Pública da Zona Norte do Natal, conveniada com a Estácio para o desenvolvimento dos 
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Estágios Supervisionados. Emprega como opção metodológica o grupo focal, a observação 

participante, a análise do discurso e a etnografia, considerando os fatos e os dados da prática 

pedagógica relativa ao tema em foco, além da tentativa de conhecer o cotidiano das crianças e 

jovens matriculados nessas escolas, relacionando-o com as culturas juvenis.  

Reconhece a necessidade de coletar por meio do grupo focal dados sobre uso da 

Internet como tecnointeração e vincular revelações sobre a problematização do emprego da 

Internet como tecnointeração na aprendizagem em sala de aula.  

Discute, no contato com os jovens, os conceitos de Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA, Cultura e Identidade, Redes, Consumo e Cidadania. Reconhece a 

importância da escola considerar a Internet como ferramenta pedagógica, voltada não apenas 

para a pesquisa, mas principalmente como AVA e construção de conhecimento em regime 

colaborativo. Aponta a necessidade de aproximação entre escola e Ambiente Virtual de 

Aprendizagem redimensionando a prática pedagógica e oferecendo uma nova proposta 

avaliativa (auto-avaliação). Sugere uma renovação na postura do professor em relação à sua 

prática educativa em sala de aula e na utilização da Internet, valorizando a junção entre 

tecnointeração e comunicação, como elementos motivadores da construção do conhecimento 

pelos alunos e de participação plena nas decisões cidadãs. 

 

Discursos “PSI” nas práticas jurídico-penais / Docente responsável: Prof. Dr. 

Rafael de Albuquerque Figueiró / Curso: Direito / Alunos envolvidos: 1 aluno. 

 

A história das ciências humanas nos mostra que os saberes psi (psicologia, psiquiatria 

e psicanálise) estão intrinsecamente ligados ao surgimento e manutenção da prisão enquanto 

prática penal moderna. Atualmente os saberes psi continuam povoando o judiciário, 

embasando defesas, sentenças, etc. Em geral, os estudiosos do tema apontam para 

determinadas concepções de sujeito e práticas que psi que produzem mais encarceramento, 

reforçando nosso Estado penal. Essa pesquisa tem por objetivo identificar os discursos psi 

(psiquiatria, psicanálise e psicologia) presentes nas audiências e sentenças proferidas nas 

varas criminais de Natal-RN, bem como os efeitos que produzem no julgamento. Para isso, 

fará uso da pesquisa documental nas varas criminais de Natal, analisando aproximadamente 

30 processos (públicos) durante os meses de agosto a dezembro de 2015. 

 

Da loucura e do amor: algumas relações com a área jurídica / Docente 

Responsável: Profª Dra. Margarida Maria Knobbe / Curso: Direito / Alunos envolvidos: 

4 alunos 
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Esta pesquisa visa compreender alguns aspectos do fenômeno da loucura, do amor e 

do direito a partir da perspectiva do pensador francês Michel Foucault, utilizando como 

operador cognitivo a vida e a obra da poeta portuguesa Florbela Espanca. Portanto, a pesquisa 

também se insere na vertente Direito e Literatura, a partir dos estudos do jurista, especialista 

em direitos humanos e presidente da Academia Europeia de Teoria do Direito François Ost.  

Nesse processo, usaremos como referência a discussão da loucura tal como ela é 

abordada no campo jurídico, analisando as leis que tratam do tema no contexto brasileiro, 

traçando um histórico no último século e estabelecendo relações entre elas e as concepções de 

normalidade e loucura que traziam implícitas. Essa relação pode ser traçada a partir da 

perspectiva foucaultiana porque privilegia como eixo de suas investigações o entrelaçamento 

entre as dimensões da subjetividade, do poder e do saber.  

Entende-se, portanto, que ao delimitar o que é loucura, por exemplo, no campo do 

Direito Penal, em que ter ou não consciência ou domínio de seus atos pode mudar o caminho 

da aplicação ou execução de uma pena, ou no contexto dos internamentos em manicômios ou 

instituições de tratamento psiquiátrico, o legislador se utiliza de concepções da área médica e 

psicológica. Essas concepções são, segundo Foucault, construídas em um processo que 

envolve modos de objetivação e de subjetivação e que interligam sujeito-poder-saber. Ou seja: 

não são “naturais”, mudam de acordo com o contexto e os jogos de poder em que se 

constituem... No entanto, muitas vezes no plano jurídico e de políticas públicas lida-se com 

elas como se fossem algo natural e não as questionam. Complexificando o tema da loucura, e 

a partir da vida e obra de Florbela Espanca, também será analisado o fenômeno do amor, em 

relação à loucura e a algumas consequências que se referem a questões jurídico-penais.  

A pesquisa vai percorrer as definições e legislações brasileiras desde o final do século 

XIX para tecer relações entre as formas como a loucura vem sendo tipificada desde então para 

estabelecer como essas definições se relacionam ao higienismo e às ciências eugênicas que 

vigoram justamente a partir do final do século XIX como parâmetros para estabelecimento do 

que seria normal e o que seria patológico nas condutas humanas. O resultado final que 

esperamos obter com esta pesquisa é a publicação de pelo menos um artigo científico de cada 

aluno. 

 

Cinestácio / Docente Responsável: Prof. Msc. Gustavo Batalha / Curso: 

Pedagogia / Alunos envolvidos: 4 alunos 

 Este projeto tem como objetivo estimular a reflexão do papel do cinema na educação. 

Através do cinema, refletir sobre a percepção do expectador de temas trabalhados no enredo e 

avaliar o antes e o depois da experiência do filme. O intuito é saber se o nível de compreensão 
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do expectador à respeito do tema trabalhado no filme mudou. Com a ajuda de um instrumento 

de coleta de dados (questionário) e da participação do professor convidado e do professor 

mediador, pretende-se diagnosticar essa percepção. Utilizando o cinema como interlocutor, os 

participantes terão a oportunidade de discutir temas relacionados ao seu cotidiano para assim 

poder formar um juízo crítico sobre a temática relacionada. Após as considerações será aberto 

espaço para análise dos participantes.  

A presença da sociedade nesta análise é um ponto de extrema importância, pois a 

participação da comunidade externa é parte fundamental para ampliarmos nossos laços com o 

entorno e assim poder propiciar a oportunidade de vivência no espaço acadêmico. Este estudo 

de iniciação científica pretende analisar a importância do filme na percepção das pessoas 

sobre temas diversos, com esse projeto podemos contribuir com os estudos da importância do 

cinema na educação. 

 

Legalização das drogas e seus efeitos / Docente responsável: Prof. Dr. Fernando 

Antônio da Silva Alves / Curso: Direito / Alunos envolvidos: 2 alunos. 

O uso de drogas pelo homem, sempre fez parte da nossa história, porém o tráfico de 

drogas tem sido um problema na sociedade atual. É necessário enfrentá-lo estrategicamente 

com inteligência desarticulando todo o sistema organizado, sendo fundamental: entender 

quais os mecanismos do mercado de drogas ilícitas e as suas consequências; quais as políticas 

criminais que têm sido usadas, os seus custos e os resultados diretos na população carcerária; 

os direitos, obrigações e responsabilidades do Estado e dos envolvidos na articulação do 

comercio ilegal de drogas; as consequências da legalização das drogas no sistema prisional e  

em outros países. 

 

Loucura normal ou normalidade louca? Uma discussão sobre as noções de 

normalidade e loucura no pensamento de Foucault / Docente Responsável: Profª Msc. 

Maria Fernanda Cardoso / Curso: Direito / Alunos envolvidos: 4 alunos 

Esta pesquisa visa compreender alguns aspectos do fenômeno da loucura a partir da 

perspectiva do pensador francês Michel Foucault. Nesse processo, usaremos como referência 

a discussão da loucura tal como ela é abordada no campo jurídico, analisando para isso as leis 

que tratam do tema no contexto brasileiro, traçando um histórico no último século e 

estabelecendo relações entre elas e as concepções de normalidade e loucura que traziam 

implícitas.  

Essa relação pode ser traçada a partir da perspectiva foucaultiana porque privilegia 

como eixo de suas investigações o entrelaçamento entre as dimensões da subjetividade, do 
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poder e do saber. Entende-se, portanto, que ao delimitar o que é loucura, por exemplo, no 

campo do Direito Penal, em que ter ou não consciência ou domínio de seus atos pode mudar o 

caminho da aplicação ou execução de uma pena, ou no contexto dos internamentos em 

manicômios ou instituições de tratamento psiquiátrico, o legislador se utiliza de concepções 

da área médica e psicológica. Estas concepções são, segundo Foucault, construídas em um 

processo que envolve modos de objetivação e de subjetivação e que interligam sujeito-poder-

saber. Ou seja: não são “naturais”, mudam de acordo com o contexto e os jogos de poder em 

que se constituem... No entanto, muitas vezes no plano jurídico e de políticas públicas lida-se 

com elas como se fossem algo natural e não as questionam.  

A pesquisa vai percorrer as definições e legislações brasileiras desde o final do século 

XIX para tecer relações entre as formas como a loucura vem sendo tipificada desde então para 

estabelecer como essas definições se relacionam ao higienismo e às ciências eugênicas que 

vigoram justamente a partir do final do século XIX como parâmetros para estabelecimento do 

que seria normal e o que seria patológico nas condutas humanas. O resultado final que 

esperamos obter com esta pesquisa é a publicação de pelo menos um artigo científico de cada 

aluno. 
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É importante ressaltar a atuação do Núcleo de Prática Jurídica, que vem realizando, à cada ano, atendimentos, na sua maioria para 

pessoas carentes, em diversos tipos de ação: adoção, divórcio, investigação de paternidade, interdição, pensão, dentre outras.  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Fomentar em toda a comunidade 

acadêmica o compromisso com a 

sociedade e incentivar em toda a 

Instituição ações de 

Responsabilidade Social. 

Realização do Dia do E Nacional; Fomento 

aos projetos da IES que visem contribuir 

para o desenvolvimento social e incentivo 

a atuação do Núcleo de prática jurídica. 

Necessita de um maior 

envolvimento por parte dos 

docentes. 

 

Trabalho realizado em 

comunidade carente, 

beneficiando cerca de 80 

pessoas. 

Promover ações voltadas ao 

desenvolvimento da inclusão social, 

da democracia, promoção da 

cidadania, de atenção a setores 

sociais excluídos e políticas de ação 

afirmativa.  

Adesão da IES aos programas do Governo 

Federal como PROUNI, FIES, no sentido 

de promover a inclusão social. 

 

 

 

 

 Maior número de estudantes 

que aderiram a este 

programa. 

Promover parcerias com instituições 

públicas e privadas e com o 

mercado de trabalho. 

Ampliação dos convênios com empresas 

públicas e privadas. 

Necessidade de mais visitas e 

equipe responsável pelas 

aberturas de convênios. 

Aproximação com a 

sociedade civil e entes 

públicos e privados. 

 

 

 Em 19 de fevereiro de 2016, um pouco antes do fechamento do presente Relatório, em atendimento à “Mobilização da Educação 

para o combate ao Aedes Aegypti e contra o Zika”, como parte do grande movimento institucional realizado em todas as IES do Grupo 

Estácio, a IES aderiu ao Pacto da Educação Brasileira contra o Zika, no esforço nacional de combate ao Aedes Aegypti e ao Zika.
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2.2.3 - Síntese dos eixos 3, 4 e 5 

 

Diante da complexidade em construir um documento coerente e alinhado com a 

proposta institucional e ao mesmo tempo oferecer uma leitura global sobre as ações da IES no 

decorrer do ano de 2015, pensou-se em abordar, de forma sintética os demais eixos/dimensões 

não comtemplados neste relatório. Sendo assim, segue uma análise resumida sobre os 

eixos/dimensões restantes. 

  

O eixo 3 – Políticas Acadêmicas,  

 

Este eixo compreende a mola central de articulação acadêmica e pedagógica, acredita-

se que todos os documentos institucionais devem estar amparados para atender, de forma 

plena, aos interesses contidos nesta dimensão. Para o seu atendimento, buscamos através de 

ações multidisciplinares e orientados pelas diretrizes definidas pela Estácio, que, por sua vez, 

está amparado pelas diretrizes curriculares nacionais e os documentos legais do Ministério da 

Educação, cumprir com o seu papel de educar e servir a sociedade através da formação do 

indivíduo ético, responsável, questionador e com visão crítica sobre temas e questões 

relacionados a sua formação profissional e social.  

O nosso Projeto Político Pedagógico (PPI), como parte integrante do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, traça toda nossa política para o ensino, a pesquisa, pós-

graduação e a extensão. Através deste documento que nasce todas as ações, linhas e diretrizes 

que expressam a forma de atuar da IES na formação profissional e cidadã do alunado. 

A política de Ensino (Graduação e Pós-graduação), Pesquisa e Extensão implementada 

pela FAL ESTÁCIO se fundamenta nos princípios e valores explicitados nos documentos 

oficiais, PDI e PPI, bem como nas Diretrizes Curriculares Nacionais para cada curso, 

normatizadas pelo MEC/INEP. 

A dinâmica do mercado de trabalho associada ao processo de globalização do 

conhecimento são fatores determinantes na formação do aluno, tomando como base o 

desenvolvimento de competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) focadas no 

exercício profissional com ética e cidadania. Nesta perspectiva, a Faculdade vem incentivando 

e possibilitando, cada vez mais, o uso de ferramentas tecnológicas que propiciam maiores e 

melhores oportunidades de aprendizagens, mais condições de interação entre docentes e 

discentes e de desenvolvimento da autonomia do seu alunado.  

A IES vem fortalecendo, a cada ano a utilização, pelos alunos, do acervo da Biblioteca 

Virtual 2.0, o primeiro e único acervo eletrônico de livros-texto, com obras totalmente em 
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Português e leitura total disponível pela Internet. Essa plataforma disponibiliza o acesso a 

1372 títulos das editoras Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Lumen Juris, 

Manole, Papirus, Pearson e Scipione, através de ferramentas que enriquecem e agilizam a 

pesquisa e/ou estudo, como: pesquisa inteligente; marcadores de páginas; anotações 

personalizadas; impressões de páginas avulsas e/ou capítulos avulsos e pesquisa por palavra-

chave, título, autor ou ISBN. A Biblioteca Virtual Universitária 2.0 pode ser acessada pelos 

alunos de qualquer computador conectado à internet, independente do aluno estar nas 

dependências da IES. A perspectiva é de que o acervo da Biblioteca Virtual continue a se 

expandir anualmente, através de novas parcerias estabelecidas com as editoras. 

No que se refere às práticas metodológicas que imprimam mais efetividade na 

aprendizagem, os cursos, a partir de seus Projetos Pedagógicos e, mais especificamente, em 

suas execuções, têm implementado a relação teoria e prática, através de visitas técnicas, 

metodologia bastante explorada nas disciplinas de formação geral, como por exemplo, o 

Curso de Ciências Contábeis, Pedagogia e Direito que realizaram visitas a monumentos 

históricos, instituições de apoio ao idoso e escolas do ensino médio do entorno, trabalhando o 

tema “Responsabilidade Social”. 

Com relação a dimensão 4 – comunicação com a sociedade, verifica-se que os canais 

de comunicação e sistemas de informação interna e externa, utilizados em 2015, 

caracterizaram-se pela adoção das redes sociais como mecanismos de interação com o aluno, 

professores e demais comunidades, tanto redes sociais internas (intranet e conecta) como 

externas (facebook e watsapp), com o surgimento do aplicativo watsapp, considerado 

atualmente o aplicativo de comunicação mais popular da internet, verifica-se uma mudança de 

comportamento no que se refere a comunicação, pois este aplicativo favorece a comunicação 

individual e em grupo, tendo a possibilidade de enviar texto, vídeo e áudio em tempo real, 

desde que o celular ou smartphone esteja conectada a internet. Internamente, os murais 

continuaram sendo utilizados como ferramenta de marketing para divulgar e informar 

eventos, avisos, normas regimentais, dentre outros. A Intranet também facilitou a 

comunicação entre colaboradores, promovendo um estreitamento nas relações interpessoais, 

na medida em que as pessoas passaram a se conhecer melhor. 

No que tange ao desenvolvimento e aprofundamento do conhecimento técnico-

científico do aluno, a FAL ESTÁCIO disponibilizou e vem incrementando estratégias de 

aprendizagem diversas, de caráter científico, social e cultural, entendendo-as como as mais 

adequadas para que o próprio aluno construa, de forma tranquila, consistente e consciente, seu 

saber.  
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Eixo 4 – Política de Gestão - Dimensão 5 

 

No desenvolvimento das atividades de 2015, a FAL ESTÁCIO contou com um quadro 

de professores 100% pós-graduados, com experiência profissional e acadêmica, sendo mais de 

50% mestres e doutores, conforme quadro abaixo: 

 

TITULAÇÃO 

 QUANTITATIVO % 

DOUTOR 10 15 

MESTRE  25 38 

ESPECIALISTA 31 47 

TOTAL 66 100 

REGIME DE TRABALHO 

 QUANTITATIVO % 

TEMPO INTEGRAL 06 9 

TEMPO PARCIAL 34 51 

HORISTA 26 40 

TOTAL 66 100 

Fonte: Censo 2015. 

 

Igualmente, o corpo técnico-administrativo, em sua maioria, tem formação de pós-

graduação e graduação, a depender das necessidades requeridas pelo cargo. 

Quanto ao tempo de dedicação às atividades acadêmicas, a Instituição sempre 

valorizou o profissional com disponibilidade para atuar em tempo integral. No entanto, em se 

tratando do corpo docente, existiram alguns com regime de trabalho em tempo parcial ou 

mesmo horista. Dos 66 docentes que atuaram em 2015, 60% tiveram regime de trabalho TP e 

TI, uma diferença de 21% com relação ao ano anterior, que possuía 39% de professores TP e 

TI. 

Como política de desenvolvimento do docente, a FAL ESTÁCIO vem cumprindo suas 

metas anuais. Realiza a cada semestre letivo encontros para estudos e reflexões sobre a prática 

docente, possibilitando seu aprofundamento profissional, tendo em vista a contínua aquisição 

de novos conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades para o uso de novas tecnologias e 

o aperfeiçoamento de uma atitude para o bom relacionamento interpessoal. Incentiva o 

professor a participar de eventos locais, regionais e nacionais; celebra convênios com 

instituições públicas federais, viabilizando a participação do docente da FAL ESTÁCIO em 
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programas de Pós-graduação stricto sensu; disponibiliza bolsas institucionais em cursos de 

Pós-graduação, oferecidos pela IES, em nível lato sensu.  

O acompanhamento e apoio ao docente são feitos pelas Coordenações de Curso, 

através de atendimentos diários e reuniões periódicas e pelo Núcleo de Apoio ao Docente - 

NAP, que atua diretamente junto ao docente, desenvolvendo ações de planejamento, 

acompanhamento e avaliação do processo ensino aprendizagem. 

As capacitações docentes que aconteceram em 2015 tiveram como temas discutidos: 

Avaliação da Educação Superior, ENADE e Docente 2020. 

 

Dimensão 6 

 

 Através de realizações e sessões ordinárias a funcionalidade dos Colegiados, Superior 

e de Cursos, aconteceu naturalmente, através de reuniões mensais entre as coordenações de 

curso e respectivos líderes estudantis, além de reuniões com a CPA, para apresentação e 

análise dos resultados das avaliações, subsidiando a tomada de decisões. No entanto, é fato a 

dificuldade de alguns membros dos Colegiados, para participarem das reuniões. Dificuldades 

estas, justificadas pelo acúmulo de compromissos assumidos com outras atividades.  

A gestão dos cursos, exercida pela Coordenação, se baseou no que determinam as 

competências definidas no Art. 16, do Regimento Interno e contou com o apoio dos 

Colegiados de Curso (Art. 28) e Núcleos Docentes Estruturantes - NDE, que se reuniram 

regularmente. 

Em síntese, a Instituição vem buscando cumprir as diretrizes estabelecidas em seus 

documentos oficiais, PDI, PPI e Regimento Interno, respaldados e aprovados pelo MEC. Tem 

como compromisso político educacional, o foco na qualidade e na garantia de políticas de 

atendimento aos discentes e acredita que a relação entre o planejado e o executado, tanto no 

âmbito acadêmico como administrativo, influencia, sobremaneira, a formação do educando, a 

produção do conhecimento novo e, inclusive, considerando os impactos sociais e ambientais 

sobre a comunidade na qual a IES está inserida. 

 

Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira  

 

A sustentabilidade financeira de uma instituição educacional privada está diretamente 

relacionada a evolução do quantitativo de alunos matriculados, que por sua vez, há de se 

considerar o número de vagas disponíveis. O índice de evasão também não pode deixar de ser 

analisado e considerado. Por outro lado, entendemos que precisamos oferecer um serviço de 
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qualidade, manter os padrões de ensino e estruturais de acordo com as necessidades dos 

nossos alunos, pois, uma vez cumprido o papel em oferecer um ensino de qualidade e uma 

estrutura física adequada, garantirá a manutenção do aluno na IES, bem como a boa imagem 

gerada. Naturalmente sempre existirá uma demanda pelos cursos da IES.  

Investimentos foram feitos em infraestrutura física e criação de uma nova sede, mais 

especificamente em laboratórios de informática, bem como no acervo da Biblioteca, em 

atividades de extensão, na capacitação do corpo docente, dentre outros. Porém, medidas de 

contenção de despesas também foram implementadas, sem, contudo, perder de vista os 

objetivos institucionais. 

 

Eixo 5 – Dimensão 7  

 

A FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal, no ano letivo de 2015 vivenciou 

mudanças significativas em sua infraestrutura física. Sabe-se que uma infraestrutura adequada 

é um componente indispensável para o melhor andamento das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão de uma instituição de ensino. A primeira ação realizada foi a reforma completa da 

Unidade Romualdo Galvão (Direito). Esta unidade apresentava constantes problemas em 

virtude de possuir infraestrutura física antiga. Para resolver este problema foi realizada, 

durante 3 meses, uma reforma completa na unidade, trazendo benefícios imediatos para a 

unidade no que tange a acessibilidade, espaço de convivência ampliado, com nova área de 

cantina, estacionamento com vagas para portadores de necessidades especiais, ampliação da 

sala dos professores, modernização dos espaços, etc. 

Na unidade Zona Norte, apesar de possuir uma infraestrutura moderna e nova, foram 

realizadas alguns investimentos ligados a acessibilidade, com instalação de piso e mapa tátil, 

sinalizações em brile nos setores, mudança na porta de entrada da biblioteca (a porta passou a 

abrir para fora, conforme orientação do Corpo de Bombeiros), ampliação dos cabines de 

pesquisa pelos alunos na biblioteca, aquisição de equipamentos para os laboratórios, entre 

outras ações. 
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3 - IMPACTO DA AUTOAVALIAÇÃO NA GESTÃO 

 

A FAL Estácio Faculdade Estácio de Natal desde sua origem considera o processo de 

avaliação institucional de grande importância, pois a entende como uma abertura para o 

diálogo com toda a comunidade acadêmica. A Instituição tem a pretensão de disseminar o 

processo avaliativo, incorporando-o à cultura organizacional como prática efetiva da gestão 

institucional. Sua implantação, desenvolvimento e acompanhamento buscam a melhoria 

contínua dos processos acadêmicos, administrativos e de infraestrutura da IES, reafirmando 

seu compromisso no âmbito científico-cultural e com a responsabilidade social.  

A partir dessa construção de ideias, a Instituição entende ser fundamental, nesse 

processo de avaliação, que ocorra a participação efetiva da comunidade acadêmica, pois esta 

assegura a autoanálise: a Instituição se pensa, repensa e viabiliza planos de ação que 

impliquem em mudança e desenvolvimento. Outro ponto importante é a reflexão a respeito da 

natureza do processo, que é a necessidade de potencializar e desenvolver as pessoas da 

instituição e, consequentemente a própria instituição, pois o próprio ato de avaliar é um 

momento intencionalmente pedagógico e de potencialização dos recursos humanos. Nesse 

momento, o próprio discente toma consciência do seu percurso de aprendizagem e busca na 

Instituição as ferramentas necessárias para impulsioná-lo para o seu crescimento como 

profissional e cidadão.  

A partir de resultados da Avaliação Institucional, realizada em 2014, bem como de 

todas as orientações do MEC, a FAL ESTÁCIO, através de sua Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), do Núcleo de Apoio ao Professor (NAP) e de todos os gestores envolvidos, 

empenhou-se em fundamentar as suas análises e o processo decisório a partir da integração 

desses resultados. Abaixo seguem algumas considerações dos principais fatores envolvendo a 

avaliação realizada no período em questão e o impacto dos resultados para a gestão da IES.  

Como consequência dos resultados das avaliações internas, realizadas em 2014, a 

avaliação docente pelo discente e a pesquisa de imagem, registra-se a total compreensão por 

parte dos dirigentes e demais gestores quanto à necessidade de se buscar atender às demandas 

identificadas nesses processos avaliativos, mesmo diante de um cenário novo para a 

Instituição. 

Então, citam-se abaixo algumas respostas às alternativas avaliadas:  

- Coordenações de curso reuniram-se com seu corpo docente para discutir os pontos 

frágeis levantados, pelo aluno, em sua avaliação;  
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- Investimentos e comprometimento de pessoal para a preparação dos alunos para o 

ENADE;  

- Novos e reestruturados espaços físicos para melhor atender a discentes e docentes;  

- Melhoria das bibliotecas, inclusive com o aumento do acervo;  

- Realização de cursos de Extensão e aperfeiçoamento para melhoria no desempenho 

de alunos em exames da categoria profissional.  

 - Ampliação dos canais de divulgação das atividades extensionistas. 

Por fim, conclui-se que a avaliação institucional, bem como outras ferramentas de 

avaliação, são fundamentais para acompanhamento e reflexão das atividades da IES, serve 

como termômetro para medir as ações institucionais e o sentimento do nosso aluno quanto as 

nossas atividades. Espera-se que o ano de 2016 seja um ano de crescimento institucional e que 

as ações estejam orientadas conforme os resultados obtidos no processo de avaliação. 
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4. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2015 

 

O processo de autoavaliação sistematiza informações, analisa coletivamente os 

significados de suas realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, 

identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e potencialidades e estabelece estratégias de 

superação de problemas. Nesse contexto, a FAL ESTÁCIO considera primordial para o 

crescimento da Instituição que a autoavaliação deva ser um processo contínuo, pelo qual uma 

instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os 

significados do conjunto das suas atividades, para melhorar a qualidade educativa e alcançar 

maior relevância social. A autoavaliação é um processo cíclico, criativo e renovador de 

análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a instituição. Os processos 

avaliativos internos são desenvolvidos pelos membros da CPA da Instituição e os processos 

de avaliação externa, acompanhados por ela.  

Para o ano de 2016, algumas ações estão previstas para dar continuidade ao processo 

de avaliação interna e externa, bem como de melhoria contínua para os cursos ofertados pela 

FAL ESTÁCIO. Tais ações estão relacionadas aos objetivos da CPA e da Instituição e serão 

elencadas no quadro abaixo: 

 

Objetivos (*) Ações Previstas 

Elaborar e divulgar o cronograma de reuniões da 

CPA. 

 

 

 

Elaboração de uma proposta pela 

Coordenação, envio aos membros da CPA 

para confirmação e divulgação através de 

e-mail e site, viabilizando o planejamento 

para a participação do maior número 

possível de participantes.  

 

 

 

 

 

Acompanhar, sistematicamente, o cumprimento 

das ações planejadas e tornar público os 

resultados da avaliação institucional.  

Elaboração de Relatórios de 

Autoavaliação Institucional, para 

encaminhamento ao MEC.  

 

 

 

Possibilitar a participação de toda a comunidade 

acadêmica no processo avaliativo institucional, 

tornando-o mais rico e eficaz.  

 

 

Realizar fóruns de sensibilização junto aos 

segmentos envolvidos na autoavaliação, 

incluindo reunião com representantes de 

turma.  

Preparar material de divulgação e fazer 

reuniões com as coordenações de cursos, 

bem como fazer uso do site da faculdade e 
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 das mídias disponíveis nas redes sociais.  

Diagnosticar o desempenho institucional a partir 

do olhar de cada segmento acadêmico, no 

sentido de identificar pontos fortes e fragilidades 

e propor melhorias.  

 

Aplicar avaliação interna em todos os 

cursos presenciais, através da adesão da 

maioria, conscientizando o aluno da 

importância da avaliação para sua 

formação. Serão feitas 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.  

Informar para toda a IES as ações realizadas pela 

CPA e de como os seus resultados podem ser 

utilizados no processo de melhoria contínua da 

Instituição.  

 

Elaborar relatórios e remetê-los aos órgãos 

competentes, internos e externos, bem 

como demais interessados: discentes e 

docentes. Também formalizar 

semestralmente as ações da CPA junto ao 

Conselho Superior da Faculdade - 

CONAAC.  

 

Transformar os resultados da autoavaliação em 

subsídios concretos e consistentes para a busca 

do atendimento aos objetivos institucionais, 

auxiliando na tomada de decisão gerencial.  

 

 

 

Analisar os resultados das avaliações, 

juntamente com os segmentos diretamente 

envolvidos: coordenações de curso, 

direção, regulatório, dentre outros.  

 

 

 

Divulgar as ações da CPA junto aos NDEs, 

buscando engajá-los, efetivamente, no processo 

avaliativo da Instituição.  

 

Acompanhar o cronograma de reuniões do 

NDE de cada curso, participando, pelo 

menos, de uma dessas reuniões mensais, 

por curso.  

 

Proporcionar eficiência e eficácia ao processo de 

avaliação externa, objetivando contribuir para a 

obtenção de resultados satisfatórios nos cursos 

avaliados e, consequentemente, o crescimento da 

IES com a oferta de bem avaliados, sejam os já 

ofertados ou novos cursos.  

 

Planejar, acompanhar e avaliar o processo 

regulatório de reconhecimento do curso de 

Pedagogia, renovação de reconhecimento 

dos cursos de Direito e Administração, 

bem como da autorização de novos cursos, 

organizando a documentação, realizando 

reuniões com Coordenação, docentes e 

NDE dos cursos.  

Atender integralmente à Portaria 40 no que se 

refere à disponibilização dos documentos 

acadêmicos por meio impresso e virtual.  

 

Disponibilização dos documentos 

acadêmicos por meio impresso e virtual.  

 

 

(*) – Alguns objetivos podem ser de continuidade da proposta de 2015. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente Relatório, elaborado a partir de outros relatórios parciais e com a 

participação não apenas da CPA, mas da comunidade acadêmica como um todo, representa 

um momento importante na história da FAL ESTÁCIO – Faculdade Estácio de Natal, uma 

vez que busca consolidar a filosofia Estácio para toda comunidade acadêmica. 

O ano de 2015 caracterizou-se como o ano de muitas discussões e aprimoramento das 

ações com vistas a atender os requisitos legais e as metas estabelecidas no plano de melhoria 

de alguns cursos de nossa IES. Aconteceram diversos encontros no sentido de refletir sobre as 

novas configurações da realidade de uma IES de ensino superior, foram concentrados esforços 

no sentido de garantir os recursos necessários para que as mudanças ocorressem, sempre no 

sentido de melhorar as condições de ensino e promover um ambiente saudável e acolhedor.  

A IES vem crescendo a cada ano, concentrando esforços no sentido de manter os 

padrões definidos e assim ampliar o nível de qualidade de nossas ações. 

Dentro desta proposta, vale ressaltar, existe toda uma preocupação com as mudanças 

sociais decorrentes do uso das novas tecnologias e as ferramentas interativas utilizadas por 

boa parte dos cidadãos brasileiros, ou seja, com a preocupação de acompanhar as mudanças 

advindas das novas tecnologias, a IES incorpora este valioso recurso nas ações de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão. 

Para isto, ampliamos o número de disciplinas on-line, respeitando os limites impostos 

pela legislação Brasileira, bem como a utilização do material didático. Entendemos ser esta 

uma proposta importante, atendendo aos anseios desta nova geração.   

No que concerne a auto-avaliação deste ciclo que passou, elaborar este Relatório nos 

levou a fazer muitas reflexões sobre o quanto é preciso melhorar, mas também sobre o quanto 

fomos capazes de fazer. E mais ainda, o quanto devemos querer, no sentido de criar, recriar, 

estimular, não se acomodar com os percalços do percurso, buscando fazer, cada vez melhor, 

um ensino de qualidade.  

A função da CPA precisa assumir um papel mais coletivo e determinante, ao longo 

dos períodos letivos. Chegar mais junto do aluno e do professor, no sentido de tê-los como 

coautores do processo avaliativo, se integrando mais aos projetos institucionais. Por sua vez, é 

preciso que seus membros se disponham mais no acompanhamento do processo, não apenas 

se fazendo presentes em momentos pontuais. É este o propósito da atual equipe.  

Quanto ao desempenho geral da Instituição, pode-se concluir que o saldo foi positivo, 

quando se conseguiu manter os projetos e programas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

consolidados em funcionamento e as pessoas conscientes de sua importância nesse processo.  
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Como sugestões, ficam registrados alguns pontos a serem perseguidos nos próximos 

anos:  

- Maior acesso, pelos docentes e funcionários em geral, aos benefícios que a IES  

disponibiliza, sejam acadêmicos ou administrativos;  

- Maiores investimentos na formação de um corpo docente disponível para se 

comprometer além da sala de aula;  

- Maior atenção aos egressos, através de um acompanhamento mais eficaz, 

objetivando mantê-lo na Instituição.  

- Ampliação da pós graduação; 

Para finalizar, registramos nosso anseio, da CPA, em continuar trabalhando em prol do 

atingimento dos objetivos institucionais, fazendo da avaliação institucional um processo cada 

vez mais participativo e um instrumento verdadeiramente eficaz para a implementação do 

PDI, PPI e demais documentos oficiais da Instituição. 


