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RESUMO 

 

O presente Relatório referente ao ano 2017 é o Relatório Integral de Autoavaliação Institucional da FAL 
Estácio – Faculdade Estácio de Natal, que tratará de todos os Eixos/Dimensões do SINAES, em 
atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. Os Relatórios referentes aos anos 2015 e 2016 
foram relatórios parciais, também em conformidade com a referida Nota Técnica. O Documento, 
elaborado pela CPA, tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com 
base nas avaliações internas e externas realizadas em 2017. O processo de autoavaliação tem como 
objetivo identificar as fragilidades e pontos fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES. 
Esse diagnóstico é importante instrumento para a tomada de decisões da IES e deve estar retratado 
nesse Relatório. O Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. 
A autoavaliação da IES está consolidada no presente Relatório de Autoavaliação Institucional, que tem 
por finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação 
externa. Esse Relatório é elaborado pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre os dados 
coletados nas pesquisas junto à comunidade acadêmica – discentes, docentes e técnico-administrativos 
-, os resultados das avaliações externas (cursos e IES, incluindo o ENADE) e os documentos oficiais da 
IES.  Considera-se ainda, para a avaliação da IES, o Índice de Satisfação do Aluno (ISA), a Pesquisa de 
Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social da IES. Os 
resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e propositiva, detecção de 
limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o 
desenvolvimento institucional. A CPA elabora pareceres relacionados aos 5 Eixos/10 Dimensões do 
SINAES avaliadas e, ainda, recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os setores da 
IES, a partir do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As oportunidades para 
melhorias e os pontos fortes identificados no processo de avaliação contribuem para a definição das 
estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados avaliativos contribuem para a avaliação do 
desempenho das estratégias e iniciativas implantadas no ciclo anterior, direcionando a revisão 
estratégica ou a manutenção das estratégias desenvolvidas. Em função da avaliação, novas estratégias e 
iniciativas podem ser definidas para superar as fragilidades identificadas no processo de autoavaliação. 
A CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elabora documentação com informações relacionadas a esse 
processo (resultados das pesquisas internas, avaliações externas, ENADE, pontos fortes e fracos e 
evolução dos indicadores institucionais) e os apresenta à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, 
com seus respectivos docentes e discentes, reavaliam e redefinem junto com os Gestores da IES, as 
estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. A CPA acompanha o trabalho dos Cursos e da IES para 
verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos planos de ação, no sentido de efetivar e garantir 
os compromissos da Instituição para com a sociedade.  Assim, todos os resultados avaliativos (internos 
e externos, incluindo o ENADE) são ferramentas gerenciais para a evolução da IES e para o 
planejamento das ações de melhoria necessárias.  Nessa direção, podemos indicar as recentes 
propostas de ações de melhorias (2016-2017) advindas das análises da CPA: Melhoria na percepção dos 
alunos quanto ao desenvolvimento de atividades extensionistas, Ações de fortalecimento da 
interdisciplinaridade entre os cursos e as disciplinas, fomento das atividades on line, tendo em vista o 
fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem, melhorias na infraestrutura (rede wifi, segurança 
interna, atendimento da Secretaria), além das ações de fomento ao ENADE. Assim, a Avaliação 
Institucional constitui-se em um processo permanente de elaboração de conhecimentos e de 
intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas atividades da IES. A autoavaliação é 
processo ativo na FAL Estácio, realizado através de programa eletrônico de avaliação para a participação 
de discentes e docentes. Em 2017.1, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 55 % de adesão do 
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corpo discente no campus Romualdo e 50% no campus Zona Norte a adesão de 100% do corpo docente 
à Avaliação. Em 2017.2, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 76% de adesão do corpo 
discente no Campus Romualdo e 72% no campus Zona Norte, a adesão de 71% do corpo docente no 
campus Romualdo e 88% no campus Zona Norte e a adesão de 85% do Corpo Técnico-administrativo. 
Entre as potencialidades apontadas nos processos de avaliação interna 2017, destacam-se: melhoria na 
infraestrutura dos laboratórios de informática com aumento do link de internet com 4MB dedicado, 
implantação de mais um canal de comunicação com os alunos, através da comunicação express, 
melhoria na iluminação do estacionamento do campus, instalação de câmeras de segurança nos 
ambientes coletivos na unidade, incremento de novas atividades acadêmicas extracurriculares, 
instalação de dispositivos para inserção dos portadores de necessidades especiais. Como fragilidades, 
podemos apontar: iluminação do campus, rede wifi, baixa percepção do aluno quanto às atividades 
extracurriculares. Em 2017, os seguintes cursos receberam visitas in loco: Gestão de Segurança Privada, 
para Renovação de Reconhecimento, obtendo CC=4 e com ato regulatório, Portaria nº 1.345, de 
15/12/2017, publicada no DAU de 18/12/2017. A IES recebeu, em 2017, visita in loco para o seu 
Recredenciamento, obtendo CI=4, e estando, ainda, aguardando a publicação do ato regulatório 
correspondente. O curso de Pedagogia participou do ENADE 2017, obtendo CPC = 3. Os  resultados do 
ENADE 2016 já foram divulgados e a IES tem, atualmente, conceito 3 no Índice Geral de Cursos (IGC). 
Atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a CPA, ao longo do processo 
avaliativo, incorporou novos objetivos e manteve-se alerta ao acompanhamento das demandas a serem 
alcançadas, apresentando os resultados da avaliação institucional para os segmentos envolvidos, 
pontuando as ações de melhorias que visam alcançar as metas propostas no PDI. Um resumo desse 
Relatório, com as principais informações e resultados do processo de autoavaliação da IES é 
disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia integral do Relatório também é encaminhada 
pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos 
resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente Relatório, referente ao ano 2017, constitui-se no Relatório Integral de Autoavaliação 

Institucional da FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal, que tratará de todos os Eixos/Dimensões do 

SINAES, em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. O Documento tem como objetivo 

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

realizadas em 2017, bem como tratar o conteúdo referente aos dois relatórios parciais anteriores, 

principalmente no que tange às ações de melhoria implementadas. 

 

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

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

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

 

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

organizado da seguinte forma:  

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

presente Relatório. 

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

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

processos de avaliação interna e externa. 

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

4. fragilidades e potencialidades identificadas, em consonância com os objetivos constantes do 

Projeto de Autoavaliação Institucional. O capítulo está organizado em cinco tópicos 

correspondentes aos cinco Eixos que contemplam as dez Dimensões dispostas no Art. 3º da Lei 

10.861, que institui o SINAES. Apresenta-se também uma análise da CPA com referência aos 

dados apresentados. 

5. Análise dos dados e das informações – apresentação dos dados avaliativos e um diagnóstico 

sobre a IES, através da análise da CPA sobre os dados contemplados. 

6. Ações com base na análise – apresentação das ações previstas para 2018, com base nos dados 

avaliativos e respectiva análise, visando à melhoria das atividades acadêmicas e da gestão da 

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

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

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

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

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

8. Anexos – algumas evidências das ações realizadas. 

 

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

MEC, em 2016, englobou as informações dos Eixos 1 e 2 e ações empreendidas pela CPA, na forma de 

uma exposição clara e especifica dos eixos trabalhados. Apresentou ainda uma breve compilação das 

principais ações e resultados oriundos dos Eixos subsequentes, ou seja, 3, 4 e 5. O 2º Relatório Parcial, 

referente ao ano de 2016 e postado, no sistema e-MEC, em 2017, abordou os Eixos 3 e 4. O presente 

Relatório, em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, constitui-se, portanto, 

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

   

Durante o exercício 2017, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas pelos diversos 

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

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

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

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

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

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

Instituição. 

 

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

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

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

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

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

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

de Autoavaliação Institucional, aprovado pelo Conselho Superior.  

 

O Programa de Avaliação Institucional da FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal atende a Docentes, 

Discentes, Corpo Técnico-administrativo e estrutura funcional. Os resultados da avaliação permitem a 

reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações e fragilidades, promovendo, assim, que ações 

dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento institucional.  

 



 9 

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

práticas administrativas e acadêmicas. Em 2017, a IES desenvolveu ações para superar as fragilidades 

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

 

 Melhoria na infraestrutura dos laboratórios de informática – aumento no link da internet com 

4MB dedicado; 

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

EXPRESS; 

 Melhoria na iluminação do estacionamento do campus, 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.   

 

Os resultados da Avaliação Interna são estudados e analisados pela CPA, Coordenação de Cursos e a 

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

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

Destaca-se que, além da Avaliação Interna semestral, a IES considera ainda o Índice de Satisfação do 

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

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

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

cálculo: 

 

 

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

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

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

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

apresentados os índices de favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez questões mais favoráveis e 
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menos favoráveis com seus respectivos índices.  É válido destacar que os resultados da Pesquisa são 

amplamente debatidos pelos gestores da IES. 

 

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

pesquisa junto ao Corpo Técnico-administrativo e na Pesquisa de Clima Organizacional são utilizadas 

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

demandas oriundas das avaliações.  

 

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

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

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

relatórios de avaliação, como as ações já elencadas acima.  

 

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

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

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

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

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

elaboração de planos de ação. 

 

Enquanto Instituição de Ensino Superior que visa à excelência acadêmica, a FAL Estácio – Faculdade 

Estácio de Natal compreende que autoavaliação possibilita uma visão integrada das ações 

desenvolvidas pelos diferentes setores e pessoas; que possibilita reflexão e diálogo entre os setores e 

agentes envolvidos no processo, de forma que as demandas sejam identificadas, encaminhadas e 

atendidas em conformidade com o planejamento institucional. 

 

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

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

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

Regimento próprio, sendo 2 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo, 2 (dois) 

representantes docentes, 2 (dois) representantes discentes e 2 (dois) representantes da sociedade civil 

organizada. A CPA é autônoma e recebe apoio da Direção da IES, tendo inconteste credibilidade junto à 

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

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

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

seu cumprimento e propõe novas ações, quando necessário. 
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Importante também é a Ouvidoria, canal implantado para receber críticas, elogios, sugestões, e 

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

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

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

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

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

de qualidade estabelecidos pela sua regulamentação.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

- Denúncias 

- Insatisfações 

- Elogios 

 

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

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

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

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

competentes, para que esses informem à Ouvidoria sobre solicitação/reclamação/sugestão para que, 

em posse das informações, o Ouvidor possa dar respostas aos solicitantes. 

 

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

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

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx
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Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a Comissão Própria 

de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, incorporou novos objetivos e manteve-se vigilante 

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

propostas.   

 

1.1 Breve Histórico da FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal 

 

A FAL ESTÁCIO - FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL é mantida pela Sociedade Natalense de Educação e 

Cultura Ltda. – ANEC, CNPJ 24.527.368/0001-70, localizada na Zona Norte, na Rua Henrique Dias, s/n – 

Igapó, Natal/RN, CEP: 59104-300, com Regime Jurídico: Pessoa Jurídica de Direito Privado, com fins 

lucrativos. 

 

A FAL ESTÁCIO - FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL possui dois campi: Zona Norte, localizado à Rua 

Henrique Dias, s/n – Igapó, Natal/RN, CEP: 59104-300, Sede da IES; e, Romualdo Galvão, localizado à Av. 

Romualdo Galvão, nº 1826, CEP 59.053-56, Bairro Lagoa Nova, Natal – RN. 

 

A FAL ESTÁCIO foi credenciada pela Portaria MEC nº 1.295, publicada no Diário Oficial da União (DOU), 

de 23 de novembro de 1998, denominada na época FAL – Faculdade de Natal. Em 16 de dezembro de 

2011, por meio da Portaria nº 483, publicada no DOU, 19 de dezembro de 2011, por força da sua 

integração ao Grupo Estácio, foi alterada a denominação para FAL ESTÁCIO – Faculdade Estácio de 

Natal. 

 

Quanto ao processo avaliativo, de acordo com a legislação vigente (Lei nº 10.861/2004) realizada pelo 

MEC, a Instituição obteve na Avaliação Institucional Externa realizada em 2015 o Conceito Institucional 

03 (três), sendo Recredenciada através da Portaria nº 675, de 25 de maio de 2011. Quanto ao IGC - 

Índice Geral de Curso, a IES apresenta atualmente conceito 03 (três), conforme quadro a seguir:   

 

Histórico do IGC 

Ano IGC (Contínuo) IGC (Faixa) 

2011 2,21 3 

2012(*) 1,94 2 

2013 (*) 1,94 2 

2014 1,9421 2 

2015 2,8395 3 

2016 (*) 2,8395 3 
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                             (*) Ciclo Verde – não participou – manteve o IGC 

 

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

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

 

TITULAÇÃO QTD % 

ESPECIALISTAS 31 55,3 

MESTRES 19 33,9 

DOUTORES 6 10,7 

TOTAL 56 100 

REGIME DE TRABALHO QTD % 

HORISTAS 39 69,6 

PARCIAL 15 26,8 

TI 2 3,6 

TOTAL 56 100 

 

 

A FAL Estácio dispõe de uma infraestrutura com espaços que incluem auditório, biblioteca, laboratórios 

específicos e cenários para práticas didáticas, tais como: Laboratórios de informática, brinquedoteca, 

Ateliê do Curso de Arquitetura, NPJ (Romualdo), e área de convivência e cantina. A IES oferece também 

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

várias empresas cadastradas em todo Brasil. Isto possibilita que as empresas tenham contato direto 

com os alunos para ofertar vagas, realizar processo seletivo na IES e fazer cadastro para o seu banco de 

currículo. O Espaço Carreiras divulga as principais ofertas, mantendo atualizado o mural de Estágios e 

Empregos e atuando presencialmente junto aos coordenadores de curso e aos alunos. Este espaço é 

disponibilizado com toda estrutura para dar aos alunos a oportunidade de conhecer as tendências do 

cenário corporativo, receber orientação de carreira e para o desenvolvimento profissional, ampliando 

as suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.  

 

  

1.2  Cursos ofertados (quadro atual) 

 

Hoje, a IES possui aproximadamente 1.485 alunos, 56 docentes, e 24 funcionários administrativos, 

tendo no total de 80 funcionários e oferece 7 cursos ativos entre graduação e graduação tecnológica.  

 

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

Regulatórios expedidos pelo MEC. Assim, demonstra-se abaixo, os conceitos de Cursos (CC), obtidos em 

seus Atos Regulatórios: 
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       Tabela: Cursos – Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO 
AUTORIZAÇÃO 

(Portaria) 
RECONHECIMENTO 

(Portaria) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria) 

Administração  Nº 183 de 
27/02/2007 

Nº 2.490 de 
11/07/2005 

Nº 703 de 
18/12/2013  

Arquitetura e 
Urbanismo (*) 

Nº 295 de 
09/07/2013 

- - 

Ciências Contábeis  Nº 1.295 de 
23/11/1998 

Nº 3.642 de 
04/12/2003 

Nº 270 de 
03/04/2017 

Direito 
 

Nº 10 de 
09/01/2002 

Nº73 de  
30/01/2008  

Nº 270 de 
03/04/2017 

Pedagogia Nº 3.927 de 
18/12/2003 

Nº 735 de  
27/12/2013 

Nº 1.094 de 
24/12/2015 

Gestão Comercial Nº 162 de 
09/04/2008 

Nº 47 de  
22/05/2012 

Nº 270 de 
03/04/2017 

CST em Gestão de 
Recursos Humanos 

Nº 1.596 de 
13/05/2005 

Nº 273 de  
15/12/2010 

___ 

CST em Gestão de 
Segurança Privada 

Nº 1.595 de 
13/05/2005 

Nº 11 de  
02/03/2012 

Nº 1.345 de 
15/12/2017 

 Fonte: Regulatório - janeiro/2017. 

 

Apresentamos o resultado do ENADE 2016, divulgado em 2017, indicando os conceitos ENADE 

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

CURSO 
Conceito 
ENADE 

(Contínuo) 
CPC CC 

Administração 3 4 4 

Arquitetura e Urbanismo - - - 

Ciências Contábeis 2 4 3 

Direito 3 4 4 

Pedagogia 2 3 3 

CST em Gestão de Recursos Humanos 3 3 4 

CST em Gestão de Segurança Privada - - 4 

                     Fonte: MEC  

 

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

graduação, está demonstrado na Tabela abaixo: 

Último ano do 
ENADE avaliado 

Nome da IES Sigla da IES 
IGC 

(Contínuo) 
IGC (Faixa) 

2017 FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal FAL Estácio 2.8336 
 

3 
 

Fonte: MEC  
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2. METODOLOGIA 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

buscando atender a uma tripla exigência da instituição contemporânea:  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 

 

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

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

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

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

Extensão. Como Objetivos Específicos, a Autoavaliação Institucional visa:  
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1. Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade acadêmica para a necessidade 

da autocrítica e revisão das ações projetadas;  

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

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

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

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

do Projeto Institucional;  

6. Fortalecer o compromisso social da Instituição; e  

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

 

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

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

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

não se encerra em si mesmo. 

 

 

2.1  Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

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

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

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

e com o apoio da alta gestão da FAL Estácio com a disponibilização de informações e dados confiáveis – 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 

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

segmentos da Instituição: 

 

I. Representante(s) do corpo docente: Liana Maria Teixeira de Oliveira  

II. Representante(s) do corpo discente: Mailton Rosa de Almeida  

III. Representante(s) do corpo técnico-administrativo: Maria Karina Silva de Melo  

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

Luciene Aparecida da Silva  

 

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

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

 

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

no processo autoavaliativo. A CPA tem como objetivos: planejar, organizar, sensibilizar a comunidade 
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acadêmica quanto à importância da participação de todos no processo e fornecer assessoramento aos 

diferentes setores da Instituição. 

 

Compete à CPA da IES:  

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

definidas no PDI e PPI; 

II. Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição 

(autoavaliação);  

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

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

IV. Constituir subcomissões de avaliação;  

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

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

aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

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

institucional;  

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

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

Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  

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

autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e recredenciamento da 

Instituição, disponibilizando informações resultantes do processo de avaliação interna da 

IES. 

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

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

regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas da avaliação. 

 

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

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

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

serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas. 

 

A autoavaliação acadêmica da IES ocorre semestralmente por meio de: 

- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas 

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

questionários são respondidos pelos Alunos, Docentes e Coordenadores. 



 18 

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

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

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

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

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

funcionamento dos cursos.  

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

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

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

PDI.  

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

através do processo de Avaliação Interna (o cálculo do ISA é constituído pela média simples dos 

dois eixos: média obtida pelos professores da IES (MP) e média obtida pela instituição/campus 

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

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

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

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

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

avaliados nessa Pesquisa são: Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura 

e Valores, Reconhecimento e Incentivos, Liderança, Suporte e Engajamento. Para ilustrar os 

resultados dessa Pesquisa, são apresentados os índices de favorabilidade das dimensões 

avaliadas e as dez questões mais favoráveis e menos favoráveis com seus respectivos índices. 

 

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

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

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

mesma. 

 

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

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

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

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

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

 

 

2.2    Participação da comunidade acadêmica  

 

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

IES e a participação, na Comissão Própria de Avaliação, de sua comunidade acadêmica, técnico-
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administrativa e representantes da comunidade externa, objetivando a sua efetiva implementação. Essa 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

constatadas pelas informações provenientes da Avaliação Externa. 

 

 

2.3 Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica: 

 

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

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

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

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

postados nos principais murais da IES. 

 

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

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

IES, em atendimento à legislação vigente. Também, as informações são apresentadas nas reuniões para 

coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 

 

 

2.4  Análise e utilização dos Resultados  

 

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

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

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

aplicados internamente (questionários eletrônicos, ISA e da Pesquisa de Clima Organizacional) e dos 
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relatórios de avaliações externas, a CPA apresenta aos gestores os resultados consolidados, propõe 

ações de melhoria e participa diretamente do (re)planejamento das ações a serem realizadas. O 

resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam as ações e as tomadas de decisão dos 

gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria, como a capacitação docente, 

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

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

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

gestores) sobre a realidade encontrada e definem-se estratégias para minimizar as fragilidades 

apontadas e maximizar as potencialidades.  

 

A CPA elabora pareceres relacionados às dez dimensões do SINAES avaliadas e recomendações sobre a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

  

2.5  Elaboração do Relatório de Autoavaliação   

 

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

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

nas avaliações internas e externas.   
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O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos fortes relacionados 

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

decisões da IES e deve estar retratado no referido Relatório. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

para coordenadores, docentes e colaboradores. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1   EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Objetivos do Projeto 
 

Ações Realizadas Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

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

Construção da nova versão do Plano 
de Desenvolvimento Institucional 
2016-2020, em substituição ao 
anterior. 

--- 

Plano de Desenvolvimento 
Institucional mais próximo da 
realidade, com objetivos e metas 
alinhados com as diretrizes 
institucionais e o Ministério da 
Educação. 

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

Atualização do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (2016-
2020), em maio 2017. --- 

Manter atualizado o Plano de 
Desenvolvimento Institucional. 

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

Realização, semestral, de 
autoavaliação com os membros da 
comunidade acadêmica, com 
indicação/identificação das 
fragilidades e potencialidades, sendo 
realizado estudo para subsidiar ações 
de melhorias e/ou adequações. 

--- 

Relatórios anuais construídos, bem 
como planejamento das ações 
decorrentes dos processos 
avaliativos, em conjunto (comissão 
da CPA, Acadêmico e gestão da IES). 
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Fortalecer a “cultura da avaliação”, 
despertando a comunidade 
acadêmica para a necessidade da 
autocrítica e revisão das ações 
projetadas. 

Realização de ações institucionais 
tendo em vista o fortalecimento da 
cultura de avaliação (Apresentações 
em salas de aula, estímulo à 
realização da avaliação institucional 
com colocação de stand com 
computadores nos corredores da 
unidade, palestras sobre avaliação).  

Certa resistência por uma parte 
dos alunos com relação ao 
compromisso com a avaliação. 

Oportunidade de discussão crítica 
sobre os resultados da avaliação 
com membros da comunidade 
acadêmica (professores, gestores, 
líderes de turma). 

Dar transparência à Instituição 
como um todo, em seus diversos 
níveis, através da divulgação dos 
resultados avaliativos para toda a 
comunidade acadêmica e 
comprometimento com as ações 
previstas. 

Divulgação das informações gerais 
sobre os resultados da avaliação 
institucional semestral, nos murais da 
CPA nos corredores dos campi, 
Biblioteca, Sala dos Professores e 
Secretaria. 

--- Ampla divulgação / conhecimento, a 
toda comunidade acadêmica, dos 
indicadores institucionais. 
 

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

Forte envolvimento das 
coordenações de curso na análise dos 
resultados das avaliações internas, 
através de consultas e discussão dos 
resultados com a CPA, 
semestralmente.  

--- Informações utilizadas como 
referência para melhoria dos cursos, 
com inclusão de atividades e metas, 
no plano de ação anual de cada 
curso. 

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

Realização de reuniões mensais da 
comissão própria de avaliação para 
acompanhar e discutir o sistema de 
autoavaliação interna da IES.  

--- Participação ativa da comissão para 
acompanhamento do processo de 
avaliação interna. 

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

Realização da avaliação institucional. --- Conhecer melhor a realidade do 
alunado. 

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

Envolvimento dos coordenadores 
para propor ações que venham a 
atender as demandas dos relatórios. 

--- Manter atualizada as ações 
decorrentes dos resultados da 
avaliação. 
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Divulgar os resultados das 
avaliações das condições de ensino 
dos cursos de graduação na 
perspectiva do SINAES. 

Presença constante dos murais da 
CPA nos corredores das unidades, 
biblioteca, sala dos professores e 
secretaria. Nos murais são colocadas 
informações gerais sobre os 
resultados da avaliação institucional 
semestral. 

--- Ambiente conhecido pela 
comunidade acadêmica. 

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

Realização de reuniões mensais da 
comissão própria de avaliação para 
acompanhar e discutir o sistema de 
autoavaliação interna da IES.  

--- Informações utilizadas como 
referência para melhoria dos cursos, 
com inclusão de atividades e metas 
no plano de ação anual de cada 
curso. 

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

Participação ativa da Comissão 
Própria de Avaliação no processo de 
atualização dos projetos pedagógicos 
de curso da IES. 

--- Manter os PPCs atualizados.  

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

Atualização dos PPCs incluídos 
atividades voltadas a melhoria do 
desempenho dos alunos.   

--- Manter a IES e os alunos focados no 
ENADE. 

 

Análise da CPA: 

 

A Comissão Própria de Avaliação da FAL Estácio é parte integrante e ativa do corpo gerencial e acadêmico da IES nas suas tomadas de decisão. 

Serve como referência e aporte técnico quando busca elementos para tomada de decisão institucional. A CPA torna-se provedora de 

informações internas, trabalha no sentido de subsidiar a gestão da IES com informações estratégicas extraídas da opinião dos próprios alunos. 

Toda sua ação tem como centro de referência os resultados obtidos, a partir da avaliação dos alunos. Por esta razão, a Comissão trabalha 

intensamente no sentido de fortalecer o seu próprio trabalho e conscientizar os alunos da importância da avaliação interna. O objetivo é que  

esta Comissão para que sirva de fonte fiel de dados para decisões alinhadas com os anseios e desejos dos alunos.   
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3.2   EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar o PDI dar 
cumprimento à Missão da IES. 

Construção da nova versão do Plano 
de Desenvolvimento Institucional 
2016-2020, em substituição ao 
anterior. 

--- 

Plano de Desenvolvimento Institucional 
mais próximo da realidade, com 
objetivos e metas alinhados com as 
diretrizes institucionais e o Ministério 
da Educação. 

Divulgar a Missão da IES. Realização de ações voltadas a toda 
comunidade acadêmica, visando 
fortalecer e difundir o conhecimento 
da missão da IES. 

--- 
Proporciona maior envolvimento da 
comunidade acadêmica; 

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

Difusão do conhecimento e 
promoção da formação humana e 
profissional, orientada pela 
qualidade, com um diferencial de 
qualidade. Na área de ensino, 
especificamente, a consolidação da 
qualidade dos cursos, perspectiva de 
atuação que orientou o conjunto das 
ações propostas e realizadas, em 
2017, na IES. 

--- 
Maior alinhamento com os objetivos 
institucionais de longo prazo. 



 26 

Garantir a coerência entre o PDI 
e as práticas de extensão 

Atividades extensionistas realizada 
dentro dos eixos descritos no Plano 
de Desenvolvimento Institucional.  
 
Realização de projetos e atividades 
para estimular a relação 
transformadora entre a IES e a 
sociedade 

--- 
Maior alinhamento com os objetivos 
institucionais de longo prazo. 

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

Atividades de Iniciação Científica 
realizada dentro dos eixos descritos 
no Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 

--- 

Participação ativa dos alunos nas 
atividades desenvolvidas. 
 
Disseminação do conhecimento, por 
meio de diversas formas de interação 
com a comunidade e os atores sociais, 
com projetos de qualidade e 
relevância, definidos de acordo com os 
eixos temáticos. 

Garantir a coerência entre o PDI 
e as ações institucionais no que 
se refere à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à 
produção artística e ao 
patrimônio cultural. 

Atividades institucionais realizadas 
dentro dos eixos descritos no Plano 
de Desenvolvimento Institucional, 
voltadas à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à 
produção artística e ao patrimônio 
cultural.  

--- 

Participação ativa dos alunos nas 
atividades desenvolvidas. 
 
Contribuição da IES no que se refere à 
diversidade e ao meio ambiente, com 
destaque ao Projeto “Praia Limpa, 
Praia Viva”. 
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Garantir a coerência entre o PDI 
e as ações institucionais 
voltadas para o 
desenvolvimento econômico e 
social. 

Atividades institucionais realizadas 
dentro dos eixos descritos no Plano 
de Desenvolvimento Institucional 
voltadas para o desenvolvimento 
econômico e social. 

Poderiam existir mais ações 
voltadas ao desenvolvimento 
econômico e social. 

Participação ativa dos alunos nas 
atividades desenvolvidas. 
 
O foco da atuação é a promoção de 
esforços multidisciplinares na busca de 
soluções para as demandas da 
sociedade, em termos de 
desenvolvimento econômico, social, 
ambiental e cultural. 
 

 

Análise da CPA: 

 

As ações institucionais seguem alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020, mantendo coerência quanto às atividades de 

Extensão, Pesquisa e Iniciação Científica, no que se refere à diversidade, ao meio ambiente, à memoria cultural, à produção artística, ao 

patrimônio cultural e ao desenvolvimento econômico e social.     
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 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar atividades 
voltadas para a 
responsabilidade 
socioambiental. 

Realização de ações voltadas à 
responsabilidade socioambiental na 
IES, como: Praia Limpa, Praia Viva, 
Trote Ambiental, Atividades de 
revitalização das áreas públicas do 
entorno do campus Zona Norte. 
Ações interdisciplinares.  

Baixo envolvimento dos alunos 
nas atividades. 

Ações com apelo social bastante 
significativo. 
 
A Política de Desenvolvimento Social 
adotada pela IES prevê a criação de 
sinergias entre o desenvolvimento 
social, a responsabilidade social e a 
sustentabilidade, no contexto do 
Desenvolvimento Sustentável. 
 

Implementar atividades 
voltadas à inclusão social. 

Realização de ações voltadas à 
inclusão social, como: RH em ação, 
Projeto Tributação e cidadania, 
Direito ao cinema. Ações estas 
executadas com a participação ativa 
dos alunos e a comunidade externa. 

--- 

Ações com apelo social bastante 
significativo. 
 
As ações de desenvolvimento social 
asseguram direitos de cidadania, 
promovem inclusão social e melhoria 
da qualidade de vida, desenvolvem 
capacidades e habilidades sociais e o 
fortalecimento do capital social, para 
todos os cidadãos. 
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Implementar atividades 
científicas, técnicas e culturais 
que conduzam ao 
desenvolvimento regional e 
nacional; 

Realização de atividades voltadas à 
contribuição ao desenvolvimento 
regional como: a participação do 
Núcleo de Prática Jurídica, através da 
realização do projeto Tributação e 
Cidadania, que visa formar grupos de 
disseminadores da educação fiscal, 
além do projeto Direito ao Cinema, 
que visa trazer à luz temas 
importantes que levem a discussão e 
quebra de paradigmas que conduzam 
a uma melhor atitude e percepção 
social.  

Relativa participação dos 
alunos. 

Ações importantes que levam a 
discussão sobre questões que 
envolvem e geram informação e apelo 
social.  

Implementar ações/projetos de 
responsabilidade social 

Realização de ações voltadas à 
responsabilidade social, como: RH em 
Ação, Projeto Tributação e Cidadania, 
Direito ao Cinema. Essas ações são 
executadas com a participação ativa 
dos alunos e da comunidade externa. 

--- 

Ações com apelo social bastante 
significativo. 

Consolidar os Programas de 
Extensão e os Projetos de 
Responsabilidade Social, para 
difundir e promover ações para 
a comunidade universitária e a 
sociedade, com vistas à 
formação do aluno pretendida 
pela Instituição. 

As ações em curso possuem mais de 
dois anos de atividades desenvolvidas 
na IES.  

--- 

As ações, a cada ano, tornam-se mais 
valorizadas pelos alunos. 

 

Análise da CPA: 

 

As ações institucionais voltadas à responsabilidade social, ao desenvolvimento regional e a inclusão social vêm, a cada ano, fortalecendo-se na 

IES. A FAL Estácio, cada vez mais, se apresenta à sociedade potiguar com uma imagem de uma instituição de ensino com um papel relevante na 
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comunidade local, realizando parcerias, intervindo positivamente no cotidiano do entorno, realizando ações, promovendo eventos, sempre 

com a preocupação em inserir a participação da comunidade externa, seja oferecendo serviços ou estimulando o envolvimento da comunidade 

em ações sociais.  

 

 

3.3. EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

I. Ensino – Graduação: 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

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

Os projetos pedagógicos de cursos 
são atualizados sob o comando do 
Núcleo Docente Estruturante – NDE, 
demais professores, coordenação 
acadêmica e o colegiado de curso,  
sempre tendo como referência as 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos 
cursos e as demandas locais. 

--- 

PPCs atualizados e alinhados às 
diretrizes do Ministério da Educação. 
 
Consolidação da qualidade dos cursos, 
através do acompanhamento da 
proposição e da implantação de 
revisões curriculares e de novos 
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC). 
 

Divulgar os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos aos 
Alunos.  

Todos os projetos pedagógicos de 
curso possuem cópia na Coordenação 
de Curso, bem como na Biblioteca 
para a consulta pelos alunos. 

--- 

Maior conhecimento das políticas 
institucionais e acadêmicas pelos 
alunos. 
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Implementar formas de apoio 
ao discente, com base nas 
necessidades reveladas pelos 
alunos.  

Realização de várias ações, tendo em 
vista o apoio ao discente em suas 
atividades acadêmicas, tais como: 
ambientação de novos discentes para 
que se sintam acolhidos pela 
comunidade acadêmica; ações de 
nivelamento para que os alunos 
tenham a oportunidade de revisar 
conteúdos necessários ao bom 
desenvolvimento; realização do 
programa “Nova Chance”; projeto 
“Avaliando o Aprendizado” e o 
programa “Recuperação  nas férias”. 

--- 

Oportunidade de oferecer ao público 
discente revisão de conteúdo, 
melhoras de notas etc. buscando 
oferecer suporte necessários nas 
atribuições indispensáveis para o 
estudo em nível superior. 

Desenvolver as Atividades 
Acadêmicas Complementares 
(AACs) alinhadas aos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos.  

As atividades acadêmicas realizadas 
estão em sintonia com os projetos 
pedagógicos de curso. Todas as 
atividades criadas têm como 
referência os eixos descritos no PPC. 

--- 

Maior alinhamento das atividades e os 
documentos acadêmicos oficiais. 

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

A IES possui regulamento para as 
atividades institucionais e são 
fortemente divulgados a comunidade 
acadêmica. 

--- 

Maior controle e organização do 
funcionamento das atividades. 

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

Realização anual de reuniões das 
coordenações de curso com a gestão 
acadêmica e da unidade para o 
alinhamento anual das atividades, 
tendo em vista atender as 
necessidades dos cursos. 

--- 

Maior integração, participação, 
engajamento das atividades alinhadas 
com as demandas específicas de cada 
curso. 



 32 

Garantir a qualidade do 
conteúdo do material didático 
das disciplinas 
 

Revisão sistemática do material 
didático disponível aos alunos.  

--- 

Permite um maior aprimoramento dos 
conteúdos para os alunos. 

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

Realização das atividades de estágio 
supervisionado, com publicação de 
edital, reformulação do regulamento, 
por curso. 

--- 

Manter maior segurança nas atividades 
relacionadas ao estágio supervisionado 
e a formação profissional. 

Garantir a preparação adequada 
do aluno para o mercado de 
trabalho. 

Realização de atividades acadêmicas 
que visam criar um ambiente de 
experiência relacionada ao mercado 
de trabalho, como: palestras e 
semana da empregabilidade. 

--- 

Forte participação dos alunos nas 
atividades voltadas a empregabilidade.  

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

Realização de atividades em conjunto 
com os coordenadores de curso, NDE 
e colegiado de curso no sentido de 
discutir os resultados das avaliações 
internas e externas.  

--- 

Momento de discussão importante 
sobre resultados e relatórios 
direcionados aos cursos. 

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

Realização de reuniões com líderes de 
turma a fim de apresentar os 
resultados da avaliação institucional 
bem como apresentar as ações 
realizadas com base nos resultados. 

--- 

Participação ativa dos líderes de turma. 

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

Participação de docentes da IES no 
Programa de Qualificação Docente – 
PIQ, que visa a capacitação dos 
docentes da IES. 

--- 

Nos últimos dois anos, participaram do 
PIQ 19 (dezenove) professores da IES. 
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Acompanhar e avaliar o 
trabalho docente, através dos 
resultados da avaliação interna. 

Realização semestral de momento 
para feedback com os docentes de 
cada curso, no qual o coordenador, 
com base nos resultados da avaliação 
interna, convoca os docentes para 
uma análise dos resultados de cada 
docente.  

--- 

Permite maior controle do 
desempenho dos docentes. 

Acompanhar o trabalho dos 
Coordenadores de Curso. 

Auxilia a gestão da IES com 
informações dos resultados da 
avaliação institucional para feedback 
com os coordenadores. 

--- 

Maior controle das atividades 
acadêmicas de gestão. 

 

 

Análise da CPA:   

 

Cumprindo a sua missão de “Educar para transformar”, a FAL ESTÁCIO propicia a formação pessoal e profissional continuada, por meio de 

ações integradas de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade.  Esta dimensão reflete o real 

compromisso da IES com sua missão, desde a recepção do aluno novato, através de várias ações de ambientação, como a preocupação com os 

ingressantes no que diz respeito ao acompanhamento dos conteúdos trabalhados em sala de aula e realização de atendimentos 

psicopedagógicos. Dentre as ações desenvolvidas, destacamos: O Projeto Boas Vindas, desenvolvido a cada início de semestre, conforme o 

planejado, inclusive com a participação da CPA. O trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP funciona dentro das 

expectativas que foram criadas, com a participação de duas profissionais- uma psicóloga e uma pedagoga -, com agenda semanal nos dois 

campi e atendimento agendado a todo o público discente e, participação ativa nas atividades acadêmicas dos campi.  

 

Preocupada em manter o nível dos alunos e de certa forma nivelar os conhecimentos, ou, melhor dizendo, na expectativa de oferecer 

oportunidades de rever conteúdos do Ensino Médio ou, até mesmo, assuntos importantes que os alunos necessitam para o bom 
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acompanhamento acadêmico, a IES fomentou os programas de nivelamento, com atividades acadêmicas presenciais e a distância. Os 

Programas na modalidade a distância ocorrem mediante Convênio de Cooperação Técnico-científica com a Universidade Estácio de Sá. 

 

 No que se refere às ações presenciais, pode-se destacar o Projeto “Gestão e Negócios: Debates e Descobertas”. Esse Projeto tem como 

objetivo despertar, no aluno, o interesse em debater assuntos atuais. Utilizando questões de provas, textos e temas relacionados aos aspectos 

gerais do ENADE e concursos relacionados à área de Gestão e Negócios e Pedagogia. Tem como principais ações: encontros mensais com os 

alunos, resolução de questões de provas do ENADE, discussões e trocas de informações com os alunos. O Projeto alcançou como resultado em 

2016: ótimo desempenho dos alunos participantes dos exercícios preparatórios para o ENADE (89% acertaram mais da metade das questões 

objetivas), feedback positivo dos alunos envolvidos, durante os encontros, maior internalização das habilidades requeridas no ENADE e melhor 

desempenho em concursos. Este Programa, apesar de ser classificado como atividade de Extensão, possui conteúdos que contribuem para o 

aprimoramento acadêmico, sendo aberto para todo o público interno, mesmo não estando inscrito no Programa. 

 

Para superar as dificuldades dos alunos com relação ao raciocínio lógico e questões que envolvem o campo de conhecimento da Matemática, 

foi desenvolvido o Projeto “Jogos Matemáticos”. Este Projeto tem como objetivo aperfeiçoar as habilidades no que concerne à realização de 

cálculos matemático-estatísticos, de forma lógica, e na resolução de problemas que envolvam situações cotidianas. Como resultados, podemos 

destacar: a internalização do conhecimento, a construção de estratégias e a criatividade pessoal em busca da resolução das situações 

problema, autonomia advinda da confiança na própria capacidade para enfrentar desafios. 

 

Com o intuito de contribuir com a construção de um sujeito crítico, através de um espaço de discussão coerente e atualizado acerca dos temas 

de formação geral, foi criado o Projeto “Segunda Opinião”, que visa debater assuntos pertinentes que venham a ampliar o campo de visão do 

aluno referente a temas da atualidade. Os temas escolhidos correspondem a temas atuais que possibilitem o debate (uma segunda opinião) 

por parte dos alunos e do professor convidado. Após o debate, cada aluno desenvolve um parecer sobre o assunto, elencando os argumentos 

que fundamentam sua posição, o qual deverá ser entregue ao coordenador do Projeto, no encontro posterior. 
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Atento às dificuldades de leitura e escrita, por parte dos alunos, e ciente da necessidade de criar um ambiente de convívio com a leitura e a 

interpretação dos textos, o Projeto “Rodas de Leitura” tem o objetivo de promover uma cultura de valorização da leitura e de contribuir para 

que o universitário leia mais, em busca de prazer e informação. O discente que participa do Projeto “Rodas de Leitura” mantém contato direto 

com a leitura de textos literários, em que pese textos da literatura brasileira, portuguesa e americana, favorecendo o enriquecimento 

vocabular; estimula a oralidade; amplia a escrita formal, uma vez que mantém uma aproximação com o gênero textual resenha, bem como 

com a estrutura desse gênero; e desenvolve um raciocínio crítico, o que favorece um melhor desempenho nas disciplinas do curso. Este projeto 

apesar de ser classificado como atividade de extensão possui conteúdos que contribuem para o aprimoramento acadêmico, sendo aberto para 

todo o público interno, mesmo não estando inscrito. 

 

Por fim, o ensino se destaca como o principal ativo da IES, e todas as ações devem ser alinhadas para promover o ensino e suas várias formas 

de atuação. Com o desenvolvimento das ações acima, a IES cria um ambiente acolhedor para que o novo aluno sinta-se à vontade, para 

absorver os conhecimentos próprios do ambiente acadêmico, bem como para ampliar o nível de formação dos mesmos, desenvolvendo uma visão 

crítica e um senso de cidadania, preceito básico para formação de nível superior, além de um acompanhamento profissional pedagógico e psicológico, 

caso necessário, durante toda sua trajetória acadêmica.
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II. Ensino - Pós-graduação: 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

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

Definição de novos cursos bem como 
a manutenção dos cursos existentes 
tendo sempre como referência a 
aderência com os cursos de 
graduação  

--- 

Criação de novos cursos, em 2017, 
gerados de acordo com a demanda 
interna (Cursos de pós-graduação, 
como por exemplo: Liderança e 
Coaching). 

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

Utilização de ferramentas de 
comunicação interna, como: murais, 
folders, apresentação em sala, 
descontos para alunos, eventos, para 
divulgação dos cursos de pós-
graduação. 

--- 

Tem gerado resultados positivos: cerca 
de 40% dos alunos de pós-graduação 
são egressos da FAL Estácio. 

Implantar os cursos de Pós-
graduação previstos no PDI. 

Implantação de novos cursos de pós-
graduação, acompanhando a 
demanda e obedecendo ao previsto 
no PDI. 

Diminuição da demanda, em 
função do momento de crise 
em que o país vive. 

--- 

 

Análise da CPA:   

 

A pós-graduação da FAL Estácio vem, a cada ano, fortalecendo sua imagem, aumentando a sua demanda e aprimorando suas atividades. 

Observa-se, porém, que em virtude do momento de crise econômica que o país enfrenta, a procura tem diminuído, comprometendo a 

formação de novas turmas e o cumprimento da previsão do PDI. A pós-graduação funciona nos dois campi e tem os seguintes cursos 

atualmente em operação: 
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Campus Zona Norte 

 

Curso Quantidade de alunos 

Gestão Estratégica de Pessoas 23 

Gestão Empresarial 9 

Gestão Financeira e Controladoria 17 

 

Campus Romualdo 

 

Curso Quantidade de alunos 

Direito e Processo do Trabalho 25 

Direito Penal e Processual Penal 32 

Direito Público e Constitucional 15 

Direito Civil e Processual Civil 25 
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III. Pesquisa  

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

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

Abertura de Edital anual de Iniciação 
Científica para ingresso de novos 
projetos de iniciação científica.  

Necessita de maior 
envolvimento do corpo 
discente. 

Oportuniza aos alunos participantes 
vivência na Iniciação Científica. 
Desenvolve o raciocínio crítico, a 
leitura de artigos científicos e relativo 
domínio sobre o tema pesquisado. 

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

Cada projeto aprovado deverá 
apresentar pelo menos um artigo 
científico publicado em anais. 

--- 
Permite um maior incentivo à 
produção docente. 

Acompanhar a produção de 
conhecimento articulado às 
necessidades sociais. 

Desde o princípio, na escolha dos 
temas, o aspecto relevância social é 
elemento de análise.  

--- 
Maior alinhamento com as demandas 
externas. 

 

 

Análise da CPA:  

 

A pesquisa na FAL Estácio é fomentada através do Programa de Iniciação Científica, tem como objetivo precípuo inserir os alunos no processo 

de investigação científica, despertando interesse, ativando vocações e mobilizando talentos entre estudantes de graduação, preparando-os 

para a educação continuada. 

 

A iniciação científica, na FAL Estácio, busca criar um ambiente que leve os alunos a entenderem o papel da pesquisa científica, motivá-los a 

entrarem no universo do trabalho científico e, ao mesmo tempo, oferecer a oportunidade de, junto ao docente responsável, proporcionar a 

aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica, contribuindo para a formação de recursos humanos para a pesquisa e 

desenvolvimento de competências. Contribui, ainda, para o estimulo ao desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos alunos, 

em decorrência de condições criadas, confrontadas diretamente com os problemas de pesquisa. 
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Durante os anos deste ciclo (2015, 2016 e 2017), os projetos foram apreciados pelo Comitê de Iniciação Científica, que teve o papel de 

selecionar os melhores projetos a serem aprovados. Os projetos aprovados foram orientados e supervisionados pela coordenação de Pesquisa, 

juntamente com a gestão acadêmica, com elaboração mensal de relatório das atividades desenvolvidas. Para todos os projetos desenvolvidos 

foram construídos artigos científicos, resultado das atividades de iniciação científica realizadas. 

 

 

IV. Extensão 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Fortalecer a articulação entre a 
Extensão e a comunidade. 
 

Realização de atividades 
extensionistas, envolvendo a 
comunidade, tais como: Gente 
alegrando gente, Praia limpa, Praia 
viva, Curso de Libras, entre outros.  

Baixo envolvimento dos alunos 
em algumas atividades. 

Atividades de bastante valor social. 

Planejar e divulgar as Atividades 
de Extensão alinhadas aos PPCs. 
 

Sob o comando das Coordenações de 
Curso, as atividades são divulgadas 
em sala de aula, nas redes sociais, 
com a ajuda dos líderes de turma. 

--- 

Cumprimento das atividades de 
Extensão previstas. 
 
Alinhamento entre o PDI e as 
atividades de Extensão. 

 

 
Análise da CPA:  

 

As atividades de Extensão na IES vêm crescendo e se aprimorando a cada ano, com a preocupação corrente em fomentar as atividades extra 

sala de aula nos campi da IES. Entende-se que o estimulo à participação dos alunos em atividades de Extensão da IES é fundamental para criar 

um laço de identidade com o curso, os docentes, a comunidade interna e externa, especialmente aquela do entorno da IES. Amplia os laços de 
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colaboração, proporciona o desenvolvimento de capacidades individuais, além do exercício da Cidadania e de Responsabilidade Social. A IES, 

através das ações de Extensão, busca fomentar ações que levem à reflexão e ao senso crítico do aluno e que oportunizem desenvolver 

habilidades e pensamento reflexivo sobre o mundo que o cerca. 

 

Dentre as ações de Extensão ocorridas nos campi, durante este ciclo, podemos destacar o Projeto “Tutelar para o Futuro”. Este Projeto já está 

em sua quarta versão, portanto, consolidado na IES, e tem como objetivo fortalecer a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, oferecendo 

formação em Direitos da Criança e do Adolescente, aos alunos da Estácio e a agentes da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em 

Natal/RN, e 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 IES do Grupo Estácio; possibilitar o 

conhecimento aprofundado do Estatuto da Criança e do Adolescente, por parte dos alunos do grupo formador, aos alunos da Estácio e aos 

agentes da Rede de Proteção em geral. As principais ações foram a formação para os alunos da Estácio em Módulos Temáticos: História dos 

Direitos das Crianças e Adolescentes no Brasil e no Mundo, Código de Menores x ECA, Sistema de Garantias de Direitos.  

 

Outro projeto inovador e de responsabilidade social chama-se “Tributação e Cidadania” que visa formar grupos de disseminadores da educação 

fiscal e exercício da cidadania, sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo, capacitar os alunos nas temáticas do projeto. 

Este Projeto resultou em formação de 90 disseminadores, com a participação em palestras em escolas do estado, para os alunos do Ensino 

Médio. estas ações ampliaram os horizontes de visão dos alunos, aumentando sua sensibilização e politização. 

 

Um projeto extensionista bastante disseminado na IES, e que vem a cada ciclo fortalecendo sua atuação, é o Projeto “Direito ao Cinema” que 

visa  provocar a discussão de temas atuais e transversais ao Direito, a partir da exibição de um filme ou documentário. Após a projeção do filme 

ou documentário, um convidado externo (acadêmico ou profissional de alguma área afim ao tema discutido) dá uma breve palestra (30 

minutos em média) e abrimos o debate, no qual temos contado com a participação entusiasmada dos assistentes. Este Projeto visa provocar a 

reflexão acerca do entrelaçamento entre os temas abordados em sala de aula e os debates que se desenrolam na atualidade, estimular, com a 

participação de profissionais de áreas afins à jurídica, a discussão transdisciplinar de temas que afetam a dinâmica social e cultural de nossos 

tempos e promover a integração entre os membros da comunidade em geral e discentes da IES. As sessões contaram com uma participação 
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média de 20 alunos com um percentual do público externo, 5 debatedores externos, 3 professores e 1 aluno. Teve como resultado a percepção 

da interrelação entre temas jurídicos e a vida cotidiana de forma prazerosa, facilitando a análise e discussão de temas polêmicos e a Integração 

dos debates, segundo depoimento de docentes e dos próprios alunos, aos conteúdos programáticos do curso de Direito.  

 
Com objetivo de despertar no aluno o interesse em debater assuntos atuais, utilizando questões de provas, textos e temas relacionados aos 

aspectos gerais do ENADE e concursos relacionados à área de Gestão e Negócios e Pedagogia, foi desenvolvido o Projeto “Gestão e Negócios: 

debates e descobertas”. Este Projeto tem como objetivo promover o debate e a discussão em torno de temas transversais, resolução de 

questões do ENADE, tendo em vista criar no aluno a cultura da reflexão e interpretação crítica dos assuntos tratados na atualidade e, 

consequentemente, no ENADE. Este Projeto se consolida a cada ano e virá mais fortalecido para os próximos ciclos. 

 

Visando criar um elo de ligação com as escolas do Ensino Médio do entorno do Campus Zona Norte e ao mesmo tempo oferecer oportunidade 

de praticar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, o curso de Gestão de Recursos Humanos consolida neste ciclo o Projeto “RH em 

Ação”. Este Projeto tem como objetivo formar os alunos do curso de Recursos Humanos para que eles orientem os jovens de escolas estaduais 

da área ou próximas à Zona Norte de Natal, através de oficinas, sobre as dificuldades encontradas no mundo do trabalho, orientação 

vocacional, preparação de currículo, entre outras atividades relacionadas à gestão profissional. Como resultado, pode-se observar o aumento 

da autonomia dos alunos participantes. O Projeto contou com a participação de 63 alunos de escolas do entorno. 
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 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

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

Realização periódica da análise dos 
quadros informativos da IES, tendo 
em vista manter atualizadas as  
informações gerais sobre a IES, 
atendendo à legislação vigente. 

--- 

Espaço conhecido pela comunidade 
acadêmica. 

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

Acompanhamento periódico 
realizado pela CPA  

--- 

Maior divulgação e adequação das 
informações para a comunidade 
acadêmica. 

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

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

--- 

A comunicação com a sociedade está 
mais eficiente e eficaz, sendo realizada 
por uma gestão profissional. 

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

Elaboração de relatório individual de 
cada atendimento da Ouvidoria. 

Pouca procura pela Ouvidoria 
por parte dos alunos. 

A Ouvidoria permite um maior suporte 
para os alunos que necessitam de 
apoio. 
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Estabelecer parcerias com a 
comunidade externa. 

Realização de várias ações com a 
comunidade externa, através do setor 
comercial e do 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. 

--- 

Realização de várias ações resultado de 
parcerias, durante todo o ciclo. 

 
 
 

 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

 

I. Corpo Discente 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

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

A IES proporciona um leque de 

possibilidades de acesso – 

VESTIBULAR, PROUNI, FIES, 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA, 

TRANSFERÊNCIA INTERNA E 

PORTADORES DE DIPLOMA DE 

CURSO SUPERIOR. 

--- 

Permite maiores oportunidades de 
acesso a IES. 
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Garantir a qualidade do 
atendimento presencial ao Aluno, 
por parte do corpo docente e 
funcional da IES. 

A IES proporciona infraestrutura 
adequada para receber os alunos, 
como: sala de professores Tempo 
Integral e Tempo Parcial, sala dos 
professores e vários setores 
adaptados para atender às 
demandas acadêmicas e financeiras 
dos alunos.  
 
Os alunos tem acesso à SECRETARIA 
VIRTUAL – ao aluno, estão 
disponíveis no SIA – Sistema de 
Informações Acadêmicas, 24 
horas/dia, a Biblioteca Virtual, 
Secretaria Virtual, Calendário 
Acadêmico, Campus Virtual e vagas 
para Estágios e Empregos, dentre 
outras informações.  

--- 

Realização de reformas estruturais 
para adequar as necessidades dos 
alunos nas questões acadêmicas e 
administrativas. 
 
 
A Secretaria Virtual permite 
atendimento ininterrupto, é ágil e 
oferece mais conforto ao aluno, além 
do atendimento presencial pela 
Secretaria Geral de Alunos. 

Verificar a qualidade do 
Atendimento Virtual ao Aluno. 

Consolidação da Sala de Aula 
Virtual de Aprendizagem - SAVA 
Novo ambiente de aula, virtual, com 
uma interface mais intuitiva e 
amigável, e novas funcionalidades. 

--- 

Permite uma maior sintonia com as 
novas demandas sociais e tecnológicas. 

Garantir a implementação dos 
Programas de Apoio Pedagógico 
previstos no PDI. 

Consolidação do Núcleo de Apoio 
Pedagógico – NAP, núcleo 
responsável pelo atendimento 
psicopedagógico aos estudantes, 
dentro de uma dimensão 
preventiva, além da realização de 
atividades que facilitem a 
socialização dos acadêmicos. 

--- 

Núcleo bastante consolidado. 
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Garantir a implementação dos 
Programas de Apoio Acadêmico 
previstos no PDI.  

Consolidação dos programas de 
monitoria, programa de iniciação 
científica, TCC e projetos de 
extensão. 

--- 

Programas consolidados na IES. 

Garantir a implementação dos 
Programas de Apoio à Prática 
Profissional previstos no PDI. 

Os Programas de Apoio à Prática 
Profissional integram as políticas de 
atendimento aos discentes, estando 
representadas nas atividades de 
estágio e por meio da política de 
relações e parcerias com 
instituições e empresas que 
promovem a divulgação de vagas de 
emprego aos alunos e consequente 
inserção do aluno no mercado de 
trabalho. A IES conta com o Serviço 
de Estágios e Empregos – ESTÁCIO 
CARREIRAS - visando assegurar a 
realização dos estágios dos diversos 
cursos por meio de parcerias com as 
instituições e empresas. 

--- 

Programas consolidados e bastante 
utilizados pelos alunos. 
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Divulgar os Programas de Apoio 
Financeiro. 

A FAL Estácio, buscando a melhor 
maneira de contribuir para a 
minimização das desigualdades 
sociais e permitir aos menos 
favorecidos condições de obter um 
ensino de qualidade com baixo 
custo de investimento conta com 
programas de apoio financeiro aos 
alunos menos favorecidos. Com 
este objetivo, a IES, além das 
atividades psicopedagogias, 
disponibiliza um programa de bolsas 
e financiamentos. A proposta visa 
contribuir na formação dos 
discentes com dificuldades 
financeiras, premiar o brilhantismo 
acadêmico e motivar a comunidade 
acadêmica para as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

--- 

Programa procurado pelos alunos. 

Divulgar o Serviço de Apoio 
Psicopedagógico e verificar sua 
eficácia. 

Informativos são disponibilizados 
nos murais em salas de aula, visita 
são realizadas em salas de aula para 
divulgação dos serviços disponíveis 
pelo NAP.   

--- 

A procura vem à cada ano 
aumentando, sinal que os alunos estão 
familiarizados com este espaço. 

Zelar pela qualidade do 
atendimento telefônico receptivo 
e ativo. 

Inclusão de ações voltadas para o 
atendimento da demanda nos 
planos de ação da secretaria e 
controle da gestão.  

--- 

Melhoria na percepção dos alunos no 
último ciclo de avaliação institucional. 

Verificar a qualidade do 
Atendimento Virtual – Tácio. 

Pesquisa sobre o atendimento 
virtual, junto ao alunado. 

--- 
Permite uma maior sintonia com as 
novas demandas sociais e tecnológicas. 
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Acompanhar a satisfação dos 
alunos com os serviços do 
“Estácio Carreiras” (portal de 
vagas, cursos, notícias do 
mercado de trabalho, chat com 
consultores de carreira, etc.). 

Maior divulgação destes programas 
com vistas a oferecer um suporte 
no acesso ao mercado de trabalho. 

--- 

Oferece um espaço próprio para ajudar 
o aluno a ingressar no mercado de 
trabalho. 

Acompanhar a Satisfação geral 
com o Atendimento. 

O acompanhamento da satisfação 
do aluno com o atendimento está 
incluído no questionário semestral 
da avaliação institucional. 

--- 

Melhorar a comunicação e o 
atendimento aos alunos. 

Garantir a implementação de 
ações de promoção de 
Acessibilidade e de Atendimento 
Prioritário aos PNES 

Buscando adequar-se ao exigido 
bem como oferecer um melhor 
conforto aos estudantes foram 
realizados reformas tendo em vista 
uma melhor adequação nas ações 
de promoção de acessibilidade e de 
atendimentos prioritários aos PNES. 

--- 

Permite oferecer um espaço 
acadêmico longe de barreiras que 
afetem ao desempenho daqueles 
portadores de necessidades especiais. 
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Verificar a satisfação geral dos 
alunos com relação aos seguintes 
aspectos:  
 Exatidão dos valores 

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

 Preço e a qualidade do 
serviço prestado pela IES; 

 Mensalidade cobrada pela IES 
em comparação com as 
demais instituições de ensino 
superior privadas; 

 Careza e facilidade de 
entendimento das 
informações do boleto para 
pagamento. 

 Processos financeiros da 
Estácio. 

 

O acompanhamento da satisfação 
do aluno com relação ao aspecto 
financeiro está incluído no 
questionário semestral da avaliação 
institucional. 

--- 

Desde 2016 a dimensão “processos 
financeiros” vem sendo comtemplada 
na avaliação institucional para controle 
da satisfação. 

 
 
Análise da CPA: 
 
O atendimento ao aluno ocorre de forma satisfatória, na IES. A IES oferta os seguintes Programas para o aluno: 

PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO 

- AMBIENTAÇÃO – recepção aos calouros, para ambientá-los na IES e integrá-los com os acadêmicos em curso. Nessas atividades, a IES 

tem como prioridades ações sociais, a fim de evitar ações agressivas e acidentes.   

- NIVELAMENTO – revisão de conteúdos necessários ao bom desempenho acadêmico, oportunizando o estudo de aspectos 

determinantes para o cotidiano da sala de aula, integrando o aluno à comunidade acadêmica. Visa suprir conhecimentos prévios 
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necessários para o ingresso do aluno no cotidiano acadêmico, através de cursos de nivelamento em Matemática e Português. A IES 

também propicia cursos em atendimento às necessidades dos docentes e Coordenações de Curso. 

- NOVA CHANCE - programa de reforço que oportuniza o calouro com nota menor do que 4,0, na AV1, estudar, por meio de videoaulas, o 

conteúdo das seis primeiras semanas, a fim de realizar outra avaliação (AVR) que será somada à primeira nota e dividida por 2 (dois).   

- Avaliando o Aprendizado - exercícios simulados online acessados pelo aluno, com login e senha do SIA, através do link 

http://simulado.estacio.br/alunos/. São 05 questões por disciplina, geradas aleatoriamente, a partir dos conteúdos das aulas já 

ministradas, valendo 0,1 cada acerto. O somatório dos pontos, ao longo do semestre, valerá até 2 pontos extras na AV3, cujo valor 

máximo é de até 10 pontos.   

- PREPARA - reforço aos calouros, para a retomada do conteúdo das primeiras semanas de aula, para melhor desempenho na AV1. O 

reforço se dá por meio de aula teletransmitida ao vivo, realização de chat para envio de dúvidas e mensagens dos alunos. O professor 

faz uma revisão geral dos conteúdos críticos para a AV1 e, com a mediação de outro docente no chat, responde às perguntas dos 

alunos.   

- PROGRAMA DE CONVÊNIOS – visa dar condições de intercâmbio com outras Instituições de Ensino, com empresas do setor privado e 

setor público, para propiciar vagas de estágios, visitas técnicas, palestras e atividades de iniciação científica e extensão. 

- COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR – cursos livres para aqueles que buscam uma colocação no mercado de trabalho, bem como aos que 

buscam aperfeiçoamento, proporcionando chances reais de crescimento nas corporações, além de representar a possibilidade de 

complementar os conhecimentos.   

- RECUPERAÇÃO NAS FÉRIAS - visa dar nova oportunidade aos alunos (Graduação e Graduação Tecnológica), reprovados por nota, nas 

disciplinas participantes do Projeto (que possuem conteúdo online disponível), oferecendo a retomada dos conteúdos, no período de 

férias, antes do início do seguinte semestre letivo regular.  

 

PROGRAMAS DE APOIO ACADÊMICO 

- MONITORIA – vivência do exercício do magistério, já que, no papel de monitor, o aluno desempenha as funções de ensino, pesquisa e 

extensão. O monitor participa da elaboração dos planos de trabalho com o professor, auxiliando na realização de trabalhos e 

experimentos, estando apto a auxiliar os discentes, orientando e esclarecendo dúvidas em classe, campo e laboratório. 

http://simulado.estacio.br/alunos/
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- INICIAÇÃO CIENTÍFICA – está a serviço do Ensino e da Extensão, pela prática investigativa, para o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem e da extensão. Visa à inserção dos alunos no processo de investigação cientifica, despertando interesse, ativando 

vocações e mobilizando talentos entre os alunos, preparando-os para a educação continuada.  

- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – desperta a investigação científica do aluno que está se formando, criando uma consciência 

crítico-analítico. A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso/Orientação à Monografia propicia ao aluno dos últimos semestres o 

desenvolvimento de trabalho científico, em uma área específica de sua escolha, sob orientação de um docente da área. O TCC é regido 

por regulamentação própria.  

- EXTENSÃO – proporciona ao aluno oportunidades de capacitação e participação em cursos e atividades, além de suas atribuições 

regulares, bem como ampliar suas atribuições de responsabilidade social. 

- ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES - componentes curriculares de caráter acadêmico, científico e cultural, cujo foco 

principal é o estímulo à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares. As AACs promovem a articulação 

com as demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. Estão expressas em resolução específica. 

 

PROGRAMAS DE APOIO À PRÁTICA PROFISSIONAL - são representados pelas atividades de estágio e por meio da política de relações e parcerias 

com instituições e empresas que promovem a divulgação de vagas de emprego e consequente inserção do aluno no mercado de trabalho. 

 

PROGRAMAS DE APOIO AO FINANCIAMENTO DE ESTUDOS 

A IES, visando à melhor maneira de contribuir para a minimização das desigualdades sociais e permitir aos menos favorecidos condições de 

obter um ensino de qualidade, com baixo custo de investimento, conta com programas de apoio financeiro: bolsas de estudo (Bolsa Convênio, 

Bolsa Colaborador, Bolsa Professor, entre outras).  A IES adota também o FIES e o PROUNI e outros programas: FINANCIAMENTO SEM JUROS, 

SEGURO EDUCACIONAL, AMIGO INDICA ESTÁCIO. 

 

ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA 
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A IES busca uma estrutura acadêmica capaz de realizar e garantir a política de atendimento aos discentes para os diversos programas 

articulados aos projetos pedagógicos, voltados para o desenvolvimento acadêmico. Dentre estes programas, destacam-se os programas bases 

de apoio pedagógico ao discente, programa de inserção sócio profissional e os programas de bolsas já descritos. 

 

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

Realizado por profissionais especialistas na área e tem como missão a promoção do bem-estar e o desenvolvimento integral do aluno, condição 

essencial ao processo de aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. O atendimento deve ser realizado mediante procura 

espontânea do aluno que se sinta necessitado de apoio, ou incentivado pelo docente orientador, em função de fatores, tais como: dificuldade 

de aprendizagem, aprender a lidar com a ansiedade antes da avaliação da aprendizagem, dificuldade de relacionamento com os pares, 

professores, familiares, isolamento social. O Serviço de Apoio Psicopedagógico visa prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social 

e pessoal ao aluno; auxiliar o aluno na descoberta de si e do outro, para a melhoria de suas relações interpessoais; e proporcionar atendimento 

psicológico ao aluno, objetivando o seu bem-estar. 

 

Os alunos com NEE auditiva são atendidos com horários de acompanhamento em sala de aula por seus respectivos interpretes. O atendimento 

é ampliado para os docentes, para dar-lhes suporte didático, na formatação de avaliações, mediação de conflitos e aconselhamento 

psicológico. Destaca-se que as matrizes curriculares dos cursos da IES contam com a disciplina de LIBRAS.    

 

Para melhor atender aos alunos com necessidades especiais - físicas, pedagógicas, atitudinais ou com mobilidade reduzida - a IES elaborou o 

documento “Política Institucional de Acessibilidade para Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais nos Cursos Superiores” no 

qual estão descritas as ações previstas para o atendimento do aluno. 
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II. Egressos 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar mecanismos 
eficazes de acompanhamento 
dos egressos. 

Durante o ciclo 2015/2017, foram 
realizadas ações acadêmicas no qual 
os egressos participaram ativamente 
das ações, como: mês do currículo, 
bem estar de segurança, oficinas e 
palestras. 

--- 

Maior envolvimento e participação dos 
egressos nas atividades acadêmicas, o 
que se constitui numa forma de 
prestigiar o egresso. 

Incrementar a educação 
continuada dos egressos. 

Convite dos coordenadores por meio 
telefônico para que os egressos 
retornem à IES para a educação 
continuada, através dos cursos de 
pós-graduação.  

--- 
Acolhimento dos egressos na pós-
graduação, através de promoções.  

Implementar o “Programa 
Alumini Estácio” 

Participação dos egressos da FAL 
Estácio através do Programa Alumini 
Estácio. 

--- Proporciona reconhecimento daqueles 
alunos que se destacaram no mercado 
de trabalho. 

 
Análise da CPA:  

O Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) da IES é um instrumento que possibilita a avaliação continuada da IES, por meio da 

parceria entre a gestão da Graduação e a CPA, objetivando a observação dos reflexos da contribuição desta Instituição, no que diz respeito ao 

desempenho profissional dos ex-alunos e da sua inclusão social. Para tanto é projetada uma ação de acompanhamento da trajetória de 

egressos dos cursos de graduação, estejam eles ou não, inseridos no mercado do trabalho ou em programas de educação continuada.   A IES 

reconhece que o Programa precisa ser aprimorado para efetivamente cumprir a sua finalidade. Assim, estão previstas novas formas de 

acompanhamento do egresso, tais como:  

 

a. Aplicação dos instrumentos;  

b. Tabulação e análise dos resultados;  
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c. Elaboração de relatório;  

d. Divulgação do relatório;  

e. Propor reestruturação dos cursos, caso seja necessário;  

f. Realização de evento com vistas a coletar informações junto aos egressos sobre colocação no mercado de trabalho, cursos de seu 

interesse, e sobre outras atividades que a instituição pretenda realizar;  

g. Criação de Banco de Dados dos Egressos;  

h. Divulgar permanentemente a inserção dos alunos formados no mercado de trabalho; e  

i. Realização anualmente, um Encontro de Egressos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

 

A IES acompanha a atuação dos seus egressos no ambiente socioeconômico, com destaque para o “PROGRAMA ALUMINI ESTÁCIO”. O 

“Programa Alumini Estácio” pretende homenagear os egressos que possuam destaque e relevância no mercado de Trabalho e/ou na sociedade, 

condecorando-os com a Medalha “Alumini Diamante” e um certificado de reconhecimento àqueles que se destaquem por história de 

crescimento pessoal e profissional; superação; atos de bravura; relevante trabalho voluntário; atuação em momentos de calamidade pública; 

história de vida inspiradora e; outras ações em benefício da sociedade.  

 

Assim, foi homenageado o aluno GEILTON PROTÁSIO BENTES que, como aluno do Curso de Administração da própria Instituição, apresentou 

excelente desempenho, e posteriormente cursou especialização, com bolsa de apoio financeiro, da própria IES, seguida de mestrado em 

Engenharia de Produção na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Geilton ingressou através de processo seletivo no quadro docente da 

FAL ESTÁCIO e, em seguida, foi nomeado coordenador do Curso de Gestão de Segurança Privada. Com o passar do tempo o professor Geilton 

Bentes foi convidado a assumir o cargo de Gestor da FAL ESTÁCIO, Campus Zona Norte, no qual passou dois anos, apresentando excelentes 

resultados. Diante do ótimo desempenho como administrador, o mesmo foi convidado a assumir o Cargo de Diretor Geral da FAL ESTÁCIO – 

Faculdade Estácio de Natal, cargo que permanece até os dias atuais.  

 

Visando ampliar esse relacionamento com o Egresso, a IES pretende implantar o “Programa Aluno Destaque” para reconhecer egressos que se 

destaquem no mercado de trabalho.  
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Com a finalidade de apresentar um panorama do perfil do egresso da FAL Estácio, é importante registrar que o nível de empregabilidade é 

considerável, chegando a 60%.  A busca por um curso de aperfeiçoamento, ou seja, de Especialização, pode ser considerada significativa, 

alcançando índices da ordem de 35%, haja vista que a pós-graduação constitui-se como uma tendência, uma exigência do próprio mercado. 

 

Ademais, constata-se que 40% dos alunos da IES já estão inseridos no mercado de trabalho, muitos deles atuando na área de formação do 

curso, buscando aperfeiçoamento e melhor qualificação, com consequente crescimento profissional. Os que estão fora do mercado de trabalho 

têm perspectivas quanto à atuação profissional na área, com sentimento otimista, o que o revela nível de confiança do formando quanto a sua 

preparação para o mercado de trabalho, sobretudo em relação à estrutura de apoio oferecida pela FAL Estácio, através do Estácio Carreiras. 

 
 
 
 
3.4 – EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
 

  Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

I. Corpo Docente 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar o Plano de 
Carreira Docente. 

A FAL Estácio protocolou o Plano de 
Carreira Docente na 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego, em 24 de maio 
de 2016, sob processo nº 
46217.004994/2016-74. 

--- 

Professores com mais segurança em 
sua trajetória acadêmica. 
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Incentivar a participação dos 
professores nos programas de 
Capacitação Docente ofertados 
pela IES e pela EDUCARE. 

A FAL ESTÁCIO desenvolve o processo 
de capacitação de seus professores, 
por meio do Programa de Incentivo à 
Qualidade Docente – PIQ, executado 
pela EDUCARE – Universidade 
Corporativa da Estácio. 

--- 

Neste último ciclo foram mais de 30 
docentes beneficiados. 

Divulgar o Programa de RV. 
 

Na ocasião de entrega da premiação 
são explorados as redes sociais e e-
mails com fotos e reconhecimento 
objetivando estimular o 
envolvimento de todos os docentes. 

--- 

Incentivo para que os docentes se 
sintam estimulados a participarem dos 
programas desenvolvidos pela IES.   

Divulgar o programa de Bolsas 
de Estudo ofertado pela IES e 
pela EDUCARE. 

A IES constitui um programa de 
bolsas para funcionários e 
dependentes nos cursos de 
graduação e outras bolsas para 
docentes e dependentes dos 
docentes, tais como: Bolsa 
Colaborador e Bolsa Professor. 

--- 

O Programa já comtemplou, no ciclo 
2015/2017, mais de 120 docentes e 
mais de 80 discentes. 

Divulgar e acompanhar a 
Política de Pessoal com relação 
ao Plano de Benefícios 

Consolidação do setor de Recursos 
Humanos, responsável pela 
divulgação e acompanhamento das 
Políticas de Pessoal. 

--- 

Maior possibilidade de oferta de 
benefícios aos docentes e 
colaboradores. 

 
 

Análise da CPA:   

 

Quanto às ações desenvolvidas pela IES quanto às Políticas de Pessoal, a CPA considera que elas foram exitosas pelos resultados positivos 

apresentados, com participação de mais de 60% dos docentes nos últimos anos nos cursos ofertados pelo PIQ, bem como a participação do 

pessoal técnico-administrativo. Além dos benefícios oferecidos pela IES, tanto os colaboradores como docentes usufruem da oferta. 
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II. Corpo Técnico-administrativo 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar o Plano de 
Carreira do Corpo Técnico-
administrativo. 

A FAL Estácio protocolou o Plano de 
Cargos e salários na 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego, em 24 de maio 
de 2016, sob processos nº 
46217.004994/2016-74. 

--- 

Plano oferece uma certa segurança 
aos docentes nos caminhos internos 
para ascensão profissional. 

Incentivar a participação dos 
colaboradores nos programas 
de Capacitação ofertados pela 
IES e pela EDUCARE. 

A FAL ESTÁCIO desenvolve o 
processo de capacitação de seus 
professores, por meio do Programa 
de Incentivo à Qualidade Docente – 
PIQ, executado pela EDUCARE – 
Universidade Corporativa da 
Estácio.  

--- 

Neste último ciclo foram mais de 80 
colaboradores beneficiados. 

Divulgar o Programa de RV. 
 

Na ocasião de entrega da 
premiação são explorados as redes 
sociais e e-mails com fotos e 
reconhecimento objetivando 
estimular o envolvimento de todos 
os docentes. 

--- 

Incentivo para que os docentes se 
sintam estimulados a participarem 
dos programas desenvolvidos pela 
IES.   

Divulgar o programa de Bolsas 
de Estudo ofertado pela IES e 
pela EDUCARE. 

A IES constitui um programa de 
bolsas para funcionários e 
dependentes nos cursos de 
graduação e outras bolsas para 
docentes e dependentes dos 
docentes, tais como: Bolsa 
Colaborador e Bolsa professor. 

--- 

Incentivo para que os docentes se 
sintam estimulados a participarem 
dos programas desenvolvidos pela 
IES.   
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Divulgar e acompanhar a 
Política de Pessoal com 
relação ao Plano de Benefícios 

Consolidação do setor de Recursos 
Humanos, responsável pela 
divulgação e acompanhamento das 
políticas de pessoal. 

--- 

Maior possibilidade de benefícios aos 
docentes e colaboradores. 

 
 
 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 
 
Objetivos do Projeto Ações Realizadas Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

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

Em todas as comissões, colegiados e 
conselhos de ensino e superior dos 
cursos e da IES contemplam 
representantes de todos os 
segmentos da comunidade 
acadêmica, conforme previsto no 
Regimento Interno.  

Pouca participação da 
comunidade externa nas 
reuniões. 

Garantia de representatividade da 
comunidade acadêmica.  

Zelar pelo aprimoramento do 
Regimento/Estatuto, no intuito 
de atualizá-lo em consonância 
com as demandas da IES, 
sempre que necessário. 

Realização de atualização do 
Regimento em 2017. 

--- 

Adequação à realidade. 

Zelar pelo aprimoramento do 
Regulamento Interno dos 
Conselhos, no intuito de 
atualizá-lo em consonância com 
as demandas da IES, sempre 
que necessário. 

Aprovação dos Regulamentos 
internos, Regimento e demais 
decisões sempre com a participação 
dos conselhos. 

--- 

A atuação dos Conselhos oferece uma 
maior participação democrática. 
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Garantir, juntamente com o 
Regulatório, a elaboração das 
Atas dos Conselhos.  

Tendo em vista manter a memória 
institucional, é garantida a produção 
das atas em todas as reuniões de 
conselho. 

--- 

Maior controle dos registros 
acadêmicos da IES. 

Divulgar, à comunidade 
acadêmica, as principais 
resoluções dos órgãos 
Colegiados (CONSEPE E 
CONSUP), garantindo a 
transparência das informações. 

Realizado por meio de comunicado 
nas redes sociais, pelo coordenador 
aos líderes de turma. 

--- 

Maior comunicação com a comunidade 
acadêmica. 

Utilizar os meios de divulgação 
interna para a divulgação dos 
Colegiados à Comunidade. 

Utilização dos murais internos e 
intranet. --- 

Maior comunicação com a comunidade 
acadêmica. 

Acompanhar a efetividade da 
atuação dos NDEs e Colegiados 
de Curso e a elaboração das 
suas respectivas atas. 

Sob o comando da Gestão 
Acadêmica, é realizado o controle das 
atas dos NDEs e Colegiados de curso. 

--- 

Maior controle e garantia dos registros 
das atividades acadêmicas. 

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

Participação de todos os membros 
nas atividades, produção técnica, 
análise dos dados, entre outras 
atividades. 

Fraca participação da 
comunidade acadêmica. 

---- 

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

Em todas as comissões, colegiados e 
conselhos de ensino e superior dos 
cursos e da IES contemplam 
representantes de todos os 
segmentos da comunidade 
acadêmica, conforme previsto no 
Regimento Interno. 

--- 

A atuação dos conselhos oferece uma 
maior participação democrática. 

Garantir a elaboração das atas 
das reuniões da CPA. 

Todas as reuniões um dos membros é 
designado para construção da ata de 
reunião. 

--- 
Maior controle e garantia dos registros 
das atividades. 
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Monitorar, juntamente com a 
Gestão da IES, os resultados da 
Pesquisa do Clima 
Organizacional. 

Acompanhamento é feito através de 
relatórios diários com o percentual de 
docentes e colaboradores que 
participaram da pesquisa. 

 Bom envolvimento da comunidade 
acadêmica. 

Propor ações de melhoria; 
Acompanhar e divulgar a 
implementação das ações de 
melhoria. 

Elaborado, anualmente, plano de 
ação com base nos resultados da 
avaliação institucional. O plano de 
ação é uma ferramenta para 
acompanhamento das ações dos 
setores envolvidos. 

 Ferramenta eficiente no controle e 
acompanhamento das ações 
decorrentes na avaliação institucional.  

Monitorar, juntamente com a 
Gestão da IES, as condições da 
guarda do Acervo Acadêmico. 

Disponibilização de sala adequada 
para guarda do acervo. Projeto em 
desenvolvimento que busca respeitar 
a legislação vigente cuidando dos 
diversos documentos que 
representam a memória da IES. 

 Maior gerenciamento dos registros 
acadêmicos. 

 
 
Análise da CPA:   

 

O acompanhamento das rotinas operacionais e ações acadêmicas diárias são fundamentais para o bom gerenciamento da IES. Neste sentido, a 

FAL Estácio realiza, semanalmente, reunião de Gerenciamento do Desempenho Operacional (GDO) e reunião de Desempenho Acadêmico Da 

Instituição (GDA). O objetivo é acompanhar e controlar as ações institucionais para que as equipes operacional e acadêmica possam refletir 

antecipadamente sobre as ações a serem realizadas e que eventualmente possam traçar novos planos, caso necessite. O objetivo ainda é 

socializar as informações com todos os colaboradores, manter toda a equipe informada sobre as diferentes variáveis de controle da IES, e que, 

juntos possam encontrar soluções para os possíveis problemas que naturalmente surgem no decorrer das ações cotidianas. É uma forma de 

envolver todos os integrantes da equipe, alinhar as informações, aproximar o gestor da unidade com sua equipe, além de se configurar como o 

momento de análise e decisões relacionadas às rotinas acadêmicas e operacionais. Esta prática tem alcançado excelentes resultados, 
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aumentou o envolvimento dos colaboradores com os processos, melhoria no clima organizacional, surgimento de talentos e diminuição dos 

ruídos, decorrentes de um ambiente com poucas informações e interação. 

 

 

 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar os índices de 
inadimplência na IES. 

Monitoramento e análise 
sistemática da inadimplência pela 
Direção da IES, com controle e 
gerenciamento das Coordenações 
de Curso. Contratação de empresa 
de negociação para tratar com os 
alunos com valores em atraso. 

 
Diminuição no número de 
reclamações desta natureza. 

Sugerir ações, junto à Gestão 
da IES, para o combate à 
inadimplência. 
 

Contratação de empresa de 
negociação para tratar com os 
alunos com valores em atraso. 

 Tem gerado bons resultados. 

Garantir a divulgação das 
propostas aos alunos. 

Realização de comunicação variada 
sobre as propostas, promoções e 
novas oportunidades de melhores 
condições de pagamento nos vários 
canais de comunicação. 

 
Maior aproximação com o aluno, 
sobretudo com aqueles com maiores 
dificuldades financeiras. 

Verificar a implementação de 
meios de comunicação 
eficazes para divulgação dos 
procedimentos financeiros. 

Verificação da comunicação das 
variadas formas de propostas, 
promoções e oportunidades nos 
vários canais de comunicação. 

 Melhor comunicação com os alunos. 
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Análise da CPA:   

 

A Direção Administrativo-Financeira é responsável pela gestão estratégica e operacional das finanças da IES e compatibilização dos recursos 

recebidos com as necessidades institucionais, visando à manutenção do equilíbrio financeiro da Instituição, através do acompanhamento 

sistemático da receita/despesa e indicadores de desempenho. Com planejamento e prioridades bem definidas, os recursos provenientes das 

mensalidades são aplicados diligentemente em favor do seu projeto educacional e, consequentemente, dos alunos. Essa pratica assegura que o 

desenvolvimento da IES seja efetivo e previsível. 

 

Vale ressaltar, conforme destacado acima, que a Instituição mantem vários programas na área acadêmica para captação e manutenção dos 

alunos que, além de ajuda-los na efetivação dos seus estudos superiores, contribuem para a realização da receita prevista, possibilitando à 

Instituição o cumprimento do seu Plano de Investimentos e das despesas de Custeio.  

 

Na avaliação institucional é contemplada, desde 2015, a dimensão Processos Financeiros, variável de controle pela CPA e instrumento de 

medida da gestão da IES. Nesta dimensão, são avaliados aspectos como: exatidão dos valores cobrados no boleto, satisfação com a cobrança, 

satisfação geral com a mensalidade cobrada pela Faculdade, satisfação geral com o preço e a qualidade do serviço prestado e satisfação geral 

com os processos financeiros da Estácio. O objetivo é medir a satisfação dos alunos quanto às questões de pagamento e cobrança. Esta 

dimensão é de importância estratégica e deve ser monitorada pela Faculdade, tendo em vista a melhoria da satisfação do aluno quando se 

considera em valor de mensalidade, formas de cobrança e qualidade do serviço oferecido.  
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Para o acompanhamento da inadimplência, foi criada uma Central Virtual de Atendimento Financeiro que trabalha exclusivamente com a 

negociação de débitos dos alunos, analisando alternativas de pagamento dos débitos vencidos, para possibilitar ao aluno a continuidade dos 

estudos.  

 

Para a Instituição, é importante a implantação de um Sistema Integrado de Gestão, dando ênfase ao planejamento orçamentário e a 

contabilidade, com o objetivo de facilitar a troca de informação entre os setores, eliminar o retrabalho, consolidar os dados e agilizar o acesso 

às informações estratégicas, a fim de auxiliar os órgãos executivos na tomada de decisões. A sustentabilidade financeira é oriunda 

exclusivamente das mensalidades cobradas de seus acadêmicos, de convênios com o Governo do Estado, de repasses de programas Federais 

como o PROUNI, FIES e de recursos enviados pela Mantenedora e sua controladora. 

 

 
EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

 Dimensão 7: Infraestrutura Física e Tecnológica 
 
 

I. Salas de Aula 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar as condições de 
quantidade, dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação do mobiliário das 
salas de aula. 

Participação efetiva de empresa 
contratada responsável pela 
manutenção da infraestrutura da IES.  

--- 

O trabalho realizado pela contratada é 
semestralmente avaliado pelos alunos, 
através da avaliação institucional e 
vem conseguindo excelentes níveis de 
satisfação pelos alunos. 
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II. Biblioteca 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar a disponibilidade 
adequada do acervo 
bibliográfico na IES para atender 
às necessidades das disciplinas 
dos cursos ofertados. 

Realização de acompanhamento 
sistemático pelos profissionais da 
biblioteca no sentido de o acervo 
estar sempre bem atualizado. 

--- 

Melhor controle sobre o acervo 
bibliográfico. 

Verificar a infraestrutura da 
Biblioteca da IES quanto ao 
espaço físico (dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação) e quanto à 
disponibilidade de ambientes de 
estudos individuais e em grupo. 

Infraestrutura adequada às 
necessidades dos alunos. 

--- 

Infraestrutura do campus Zona Norte 
adequada às necessidades. No campus 
Romualdo, foi realizada reforma na 
Biblioteca para melhorar o ambiente e 
disponibilização do acervo.  

Verificar a qualidade da 
Conexão da Internet na 
Biblioteca. 

Realização sistemática do controle da 
conexão de internet na unidade. --- 

Melhorar o acesso à internet pela 
comunidade acadêmica. 
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III. Laboratórios e instalações específicas 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a adequação da 
infraestrutura dos laboratórios 
específicos dos Cursos, quanto 
ao espaço físico - dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação. 

Realização de monitoramento da 
qualidade dos serviços prestados 
pelos laboratórios, através de ações 
como: presença de um profissional 
responsável pelos laboratórios, 
aprovação das normas de utilização 
dos laboratórios, entre outras ações. 

--- 
Maior controle das atividades internas 
dos laboratórios. 

Verificar a disponibilidade de 
equipamento (computadores) 
nos laboratórios de Informática 

Realização de controle dos 
equipamentos, através de um 
profissional responsável. 

--- 
Maior controle das atividades internas 
dos laboratórios. 

Acompanhar a utilização dos 
laboratórios específicos dos 
Cursos para o desenvolvimento 
profissional dos alunos 

Realização desta atividade pela 
gestão da IES, com a contribuição do 
coordenador do curso e o técnico 
responsável pelos laboratórios. 

--- 
Garantia de maior eficácia no uso dos 
laboratórios. 

 

 
III. Áreas de convivência e Alimentação 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a adequação da 
infraestrutura das áreas de 
convivência e alimentação, 
quanto ao espaço físico - 
dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação. 

Realização de monitoramento do 
índice de satisfação dos alunos do 
espaço de convivência da IES, através 
da avaliação institucional. --- 

Melhoria nos espaços de convivência 
da IES, sobretudo no campus 
Romualdo.  
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IV.  Instalações sanitárias 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a adequação da 
infraestrutura das áreas de 
convivência e alimentação, 
quanto ao espaço físico - 
dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação. 

Realização de monitoramento do 
índice de satisfação dos alunos do 
espaço de convivência da IES, através 
da avaliação institucional. --- 

Melhoria nos espaços de convivência 
da IES, sobretudo no campus 
Romualdo.  

 

 
V. Infraestrutura Tecnológica 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar as condições de 
acesso e conexão ao Sistema de 
Informação Acadêmica – SIA/ 
Ambiente Virtual 

Utilização de um técnico especialista 
para monitorar todas as atividades 
relacionadas à infraestrutura 
tecnológica da IES. 

--- 
Maior controle e eficiência dos 
espaços, tendo em vista a presença de 
um técnico responsável.  

Verificar a disponibilidade de 
sinal de internet via Wi-fi na IES. 

Utilização de um técnico especialista 
para monitorar todas as atividades 
relacionadas à infraestrutura 
tecnológica da IES. 

--- 

Maior controle e eficiência dos 
espaços, tendo em vista a presença de 
um técnico responsável.  

Verificar a facilidade para  
 a navegação no Sistema de 
Informação Acadêmica – SIA/ 
Ambiente Virtual. 

Utilização de um técnico especialista 
para monitorar todas as atividades 
relacionadas à infraestrutura 
tecnológica da IES. 

--- 

Maior controle e eficiência dos 
espaços, tendo em vista a presença de 
um técnico responsável.  

Verificar o funcionamento da 
WebAula (Sala de Aula Virtual). 

Utilização de um técnico especialista 
para monitorar todas as atividades 
relacionadas à infraestrutura 
tecnológica da IES. 

--- 

Maior controle e eficiência dos 
espaços, tendo em vista a presença de 
um técnico responsável.  
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Zelar pela qualidade dos 
equipamentos utilizados em 
sala (TV/Vídeo, aparelhos de 
Datashow, retroprojetor, DVD, 
etc.) 

Utilização de um técnico especialista 
para monitorar todas as atividades 
relacionadas à infraestrutura 
tecnológica da IES 

--- 

Maior controle e eficiência dos 
espaços, tendo em vista a presença de 
um técnico responsável.  

Verificar disponibilidade de 
equipamento (computadores) 
nos laboratórios de Informática. 

Utilização de um técnico especialista 
para monitorar todas as atividades 
relacionadas à infraestrutura 
tecnológica da IES 

--- 

Maior controle e eficiência dos 
espaços, tendo em vista a presença de 
um técnico responsável.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

 

RESULTADOS DAS AVALIÇÕES INTERNAS 2016 – CAMPUS ZONA NORTE  

 

AMBIENTE VIRTUAL – RESULTADO 2016 

  

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 10,8% 9,8% 26,1% 28,0% 25,3% 767 

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

9,9% 8,9% 24,0% 29,7% 27,6% 192 

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

11,5% 8,9% 29,7% 27,1% 22,9% 192 

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

11,0% 9,9% 24,6% 29,3% 25,1% 191 

Satisfação geral com o Sistema de 
Informação Acadêmica - SIA 

10,9% 11,5% 26,0% 26,0% 25,5% 192 

Fonte: BI 

 

 

AMBIENTE VIRTUAL -  RESULTADO 2017 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 8,1% 6,7% 20,9% 30,8% 33,5% 2.267 

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

8,0% 7,5% 20,1% 31,3% 33,0% 572 

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

7,2% 6,1% 20,9% 30,7% 35,1% 570 

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

8,8% 7,0% 20,8% 30,9% 32,5% 557 

Satisfação geral com Sistema de 
Informação Acadêmica -  SIA 8,3% 6,3% 21,8% 30,3% 33,3% 568 

Fonte: BI 

 

Percebe-se claramente que o ambiente virtual tem conquistado espaço na satisfação do aluno. 

Conforme pode-se observar, o percentual total de “extremamente satisfeito com o ambiente 

virtual de aprendizagem”, aumentou significativamente, passando de 25,5%, em 2016, para 

33,5% em 2007. Nesta dimensão, verificam-se os itens como “facilidade na navegação”, 

“qualidade do acesso”, e “satisfação geral com o ambiente virtual” como centrais para a 
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verificação da satisfação do aluno com o ambiente virtual. Podemos sugerir que o aluno FAL 

Estácio vem ganhando confiança no que diz respeito à utilização do ambiente virtual como 

aliado no seu aprendizado.     

 

ATENDIMENTO – RESULTADO 2016 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 9,6% 6,4% 23,0% 25,0% 36,1% 1.114 

Atendimento Virtual - Tácio 17,6% 8,4% 26,7% 22,9% 24,4% 131 

Atendimento na Secretaria de Alunos da 
sua Unidade/Polo 

5,7% 4,0% 18,3% 22,9% 49,1% 175 

Atendimento prestado pela 
administração da Unidade/Polo 

5,2% 6,3% 24,7% 24,7% 39,1% 174 

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

11,1% 4,9% 21,0% 25,3% 37,7% 162 

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

10,9% 7,9% 19,4% 28,5% 33,3% 165 

Outros canais de atendimento 12,8% 8,3% 31,6% 19,5% 27,8% 133 

Satisfação geral com o Atendimento 6,9% 5,7% 21,8% 29,3% 36,2% 174 

Fonte: BI 

 

ATENDIMENTO – RESULTADO 2017 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 10,0% 5,6% 17,4% 27,8% 39,2% 4.294 

Atendimento Virtual - Tacio 10,9% 7,9% 17,8% 30,1% 33,3% 505 

Atendimento na Secretaria de Alunos da 
sua Unidade/Polo 

5,9% 4,0% 12,2% 24,7% 53,1% 572 

Atendimento prestado pela 
administração da Unidade/Polo 

7,7% 5,2% 16,7% 26,9% 43,4% 557 

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

10,4% 7,2% 15,7% 28,7% 38,0% 527 

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

14,2% 6,4% 15,4% 27,9% 36,1% 534 

Outros canais de atendimento 12,1% 5,4% 22,9% 26,6% 33,0% 503 

Satisfação geral com o Atendimento 8,0% 5,1% 17,8% 29,9% 39,2% 566 

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

11,3% 4,0% 21,5% 27,5% 35,7% 530 

Fonte: BI 

 

No quesito Atendimento, verifica-se um leve aumento na satisfação do aluno. Importante 

destacar que este item vem sendo comtemplado no plano de ação da CPA, bem como da gestão 

da IES como dimensão com ações comtempladas para o seu melhoramento. 
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Verifica-se um percentual total de 36,1% de “extremamente satisfeito” em 2016 e 39,2% de 

“extremamente satisfeito” em 2017. Um pequeno aumento de 3% no índice de satisfação. 

Considera-se um grande avanço em virtude do Atendimento ser um dos principais valores 

priorizados pela IES.   

 

Ponto de atenção verifica-se no item “Atendimento telefônico receptivo”, aquele que o atendeu 

quando você ligou, que obteve um certo aumento, de 10,9% em 2016 para 14,2% em 2017, item 

importante que merece atenção. 

 

BIBLIOTECA – RESULTADO 2016 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 1,8% 6,2% 23,1% 32,2% 36,6% 385 

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

2,6% 6,8% 24,5% 32,3% 33,9% 192 

Satisfação geral com a infraestrutura da Biblioteca 
do seu campus/polo quanto ao espaço físico 
(dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e conservação) e quanto 
à disponibilidade de ambientes de estudos 
individuais e em grupo. 

1,0% 5,7% 21,8% 32,1% 39,4% 193 

Fonte: BI 

 

BIBLIOTECA – RESULTADO 2017 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 5,1% 6,2% 18,0% 28,0% 42,6% 1.081 

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

5,6% 7,3% 18,3% 28,7% 40,1% 536 

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

4,6% 5,1% 17,8% 27,3% 45,1% 545 

Fonte: BI 

 

Na dimensão Biblioteca verifica-se uma melhoria no percentual geral de “extremamente 

satisfeito”, com 36,6% em 2016 para 42,6% em 2017, entretanto, verifica-se também um leve 

aumento no percentual de “extremamente insatisfeito”, de 1,8% em 2016 para 5,1% em 2017, 

destaca-se como um ponto de atenção.     
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COORDENADOR – RESULTADO 2016 

Pergunta 1 - Extremamente 
Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 13,4% 8,9% 23,0% 23,5% 31,1% 2.063 

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

14,5% 10,2% 24,0% 22,8% 28,5% 491 

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

11,5% 8,8% 21,0% 24,0% 34,7% 524 

Disponibilidade para atender os alunos 12,8% 8,4% 24,2% 22,7% 31,9% 524 

Satisfação geral com o Coordenador do 
seu curso 

15,1% 8,4% 22,9% 24,4% 29,2% 524 

Fonte: BI 

 

COORDENADOR – RESULTADO 2017 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 15,8% 10,4% 19,5% 23,7% 30,6% 2.123 

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

16,4% 9,1% 19,9% 24,1% 30,5% 518 

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

13,1% 9,7% 19,5% 24,9% 32,8% 534 

Disponibilidade para atender os alunos 15,3% 11,6% 20,4% 23,7% 29,0% 535 

Satisfação geral com o Coordenador do 
seu curso 

18,5% 11,0% 18,3% 22,0% 30,2% 536 

Fonte: BI 

 

Na dimensão “Coordenador”, que mede itens como apresentação dos aspectos acadêmicos, 

conhecimento dos processos acadêmicos, disponibilidade para atender ao aluno, como itens 

importantes para a percepção do discente, observa-se um crescimento nos percentuais de 

“extremamente insatisfeito” com uma média de 3% de aumento entre 2016 e 2017, impactando 

no percentual de “extremamente satisfeito”, com uma queda de 1%, de 31,1% em 2016 para 

30,6% em 2017. Considera-se esse resultado como ponto de atenção.    

 

CURSO – RESULTADO 2016 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 10,0% 11,2% 27,8% 26,5% 24,4% 5.424 

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

9,4% 13,4% 26,7% 23,6% 26,9% 543 

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

10,4% 12,8% 31,4% 25,0% 20,4% 548 
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Conhecimento do Projeto Pedagógico do seu 
Curso - PPC (perfil do egresso, disciplinas 
mínimas, eletivas e optativas, Atividades 
Acadêmicas Complementares - AAC; Estágio 
Curricular/Supervisionado e Trabalho de 
Conclusão de Curso - TCC) 

8,6% 8,1% 29,9% 29,8% 23,6% 521 

Oportunidades oferecidas para participar de 
Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) 
- (ex: cursos de nivelamento, revisão, 
palestras, oficinas de leitura, iniciação 
científica, seminários de pesquisa, projetos 
que envolvam alunos e professores junto à 
comunidade, etc.) 

8,2% 9,7% 27,7% 26,8% 27,5% 559 

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

12,8% 12,0% 25,0% 24,8% 25,5% 517 

Preparação para o mercado de trabalho 
oferecida pela Instituição 

12,7% 13,4% 24,5% 26,0% 23,4% 551 

Qualidade do conteúdo do material didático 
das disciplinas. 

9,0% 10,6% 28,5% 27,1% 24,7% 554 

Satisfação geral com o seu curso 6,4% 7,1% 23,8% 33,0% 29,6% 560 

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

12,2% 13,9% 29,1% 24,3% 20,6% 540 

Seu conhecimento sobre os Critérios de 
Avaliação e regras para as Atividades 
Acadêmicas Complementares, TCC, Extensão, 
Iniciação Científica e outros. 

10,4% 11,3% 31,8% 24,9% 21,7% 531 

Fonte: BI 

 

CURSO – RESULTADO 2017 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 9,0% 9,3% 23,6% 28,5% 29,5% 5.544 

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

10,6% 9,2% 21,4% 28,8% 30,0% 546 

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

9,0% 11,3% 25,9% 28,5% 25,2% 564 

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

8,4% 11,0% 25,0% 28,8% 26,8% 545 

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

9,9% 7,3% 26,6% 28,9% 27,4% 537 

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

6,8% 8,4% 21,7% 27,3% 35,8% 572 

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

9,6% 9,0% 23,5% 27,7% 30,1% 531 

Preparação para o mercado de trabalho 
oferecida pela Instituição 

9,9% 9,7% 24,0% 28,8% 27,6% 555 

Programas de apoio discente (apoio 
psicopedagógico, acolhimento ao 
ingressante, programas de acessibilidade ou 

12,1% 9,2% 25,2% 26,1% 27,4% 555 
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equivalente, nivelamento e/ou monitoria) 

Qualidade do conteúdo do material didático 
das disciplinas 

7,2% 11,9% 20,9% 30,4% 29,6% 570 

Satisfação geral com o seu curso 7,0% 6,0% 22,3% 29,9% 34,8% 569 

Fonte: BI 

 

Na dimensão “curso”, uma das dimensões mais importantes no ponto de vista do aluno, 

observa-se uma melhora significativa nos percentuais totais, de 24,4% em 2016 para 29,5% 

em 2017. Percebe-se um nível maior de “conhecimento sobre o curso”, sobre as “atividades 

desenvolvidas”, os “critérios de avaliação’ e “oportunidades para participação em atividades 

acadêmicas complementares”. Maior “percepção sobre a qualidade do estágio 

supervisionado”, “preparação para o mercado de trabalho”, “programas de apoio ao 

discente” e “qualidade e conteúdo do material didático”.     

 

Percebe-se uma evolução no que diz respeito do “reconhecimento do aluno sobre o seu 

curso” e as atividades que são desenvolvidas. 

 

DISCIPLINA – RESULTADO 2016 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 4,1% 3,9% 15,7% 23,9% 52,5% 3.201 

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

4,1% 3,9% 15,7% 23,9% 52,5% 3.201 

Fonte: BI 

 

DISCIPLINA – RESULTADO 2017 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 6,4% 4,1% 15,1% 20,5% 53,9% 2.871 

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

6,4% 4,1% 15,1% 20,5% 53,9% 2.871 

 

Na dimensão “disciplina” é avaliada a “qualidade do conteúdo disponível na webaula/sala de 

aula virtual”, item considerado importante. Observa-se uma melhoria na percepção do aluno 

neste item, de 52,5% em 2016 para 53,9%, em 2017.  

 

INFRAESTRUTURA – RESULTADO 2016 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 5,8% 8,1% 22,8% 28,0% 35,3% 1.768 
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Disponibilidade de equipamento 
(computadores) nos laboratórios de 
Informática 

6,2% 7,2% 25,8% 25,3% 35,6% 194 

Disponibilidade de sinal de internet via 
Wi-fi no seu Campus. 

14,9% 13,4% 24,2% 24,2% 23,2% 194 

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

4,6% 7,1% 22,4% 31,1% 34,7% 196 

Satisfação com a conexão da Internet na 
biblioteca 

4,1% 8,7% 24,5% 32,7% 30,1% 196 

Satisfação com a conexão da Internet 
nos laboratórios 

7,6% 10,1% 25,3% 24,2% 32,8% 198 

Satisfação geral com a Infraestrutura 2,5% 5,1% 25,8% 33,8% 32,8% 198 

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

2,0% 4,5% 16,2% 27,8% 49,5% 198 

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

2,5% 6,1% 19,8% 26,9% 44,7% 197 

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

7,6% 11,2% 21,3% 25,9% 34,0% 197 

Fonte: BI 

 

INFRAESTRUTURA – RESULTADO 2017 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 6,5% 5,4% 17,6% 29,3% 41,2% 5.093 

Disponibilidade de equipamento 
(computadores) nos laboratórios de 
Informática 

6,5% 4,6% 16,4% 30,0% 42,5% 567 

Disponibilidade de sinal de internet via 
Wi-fi no seu Campus 

9,5% 8,6% 22,0% 26,1% 33,7% 567 

Qualidade dos equipamentos utilizados 
em sala (TV/Video, datashow, 
retroprojetor, DVD, etc) 

6,3% 3,7% 16,9% 32,1% 40,9% 567 

Satisfação com a conexão da Internet na 
biblioteca 

6,1% 6,0% 19,0% 28,2% 40,7% 553 

Satisfação com a conexão da Internet 
nos laboratórios 

6,9% 5,6% 16,9% 29,2% 41,4% 568 

Satisfação geral com a Infraestrutura 5,6% 4,9% 16,7% 30,7% 42,1% 570 

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

3,9% 4,1% 14,6% 30,0% 47,4% 567 

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

5,8% 5,3% 18,5% 27,2% 43,2% 569 

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

7,8% 6,2% 17,3% 29,9% 38,8% 565 

Fonte: BI 



 74 

 

A infraestrutura é uma dimensão objeto de sucessivas ações, seja para melhoria contínua, seja 

para atender aos requisitos legais e normativos, a gestão da IES vem sempre buscando manter o 

padrão neste item que aborda itens como: disponibilidade de equipamentos nos laboratórios, 

sinal de internet, qualidade dos equipamentos utilizados em sala de aula, conexão de internet na 

biblioteca, conexão de internet nos laboratórios, satisfação com a sala de aula, com os banheiros 

e os espaços de convivência e alimentação. 

 

Percebe-se, nesta dimensão, um aumento interessante nos percentuais gerais, passando de 

35,3%, em 2016, para 41,2%, em 2017, um leve aumento de 6%.   

 

LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS – RESULTADO 2016 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 9,4% 10,5% 24,1% 28,4% 27,6% 960 

Satisfação com a infraestrutura 
dos laboratórios específicos do 
seu curso, quanto ao espaço físico 
(dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação). 

7,7% 9,8% 23,2% 30,5% 28,7% 491 

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

11,1% 11,3% 24,9% 26,2% 26,4% 469 

Fonte: BI 

 

LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS – RESULTADO 2017 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 8,1% 11,4% 19,3% 27,7% 33,5% 967 

Satisfação com a infraestrutura 
dos laboratórios específicos do 
seu curso, quanto ao espaço físico 
(dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação) 

7,3% 10,9% 18,6% 28,5% 34,7% 495 

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

8,9% 11,9% 20,1% 26,9% 32,2% 472 

Fonte: BI 

 

Na dimensão “laboratórios específicos” observa-se uma melhora substantiva nos percentuais, 

passando de 27,6% de extremamente satisfeito em 2016 para 35,5% em 2017, melhorando 

assim nos dois itens “Satisfação com a infraestrutura dos laboratórios específicos” e “Satisfação 

com a utilização dos laboratórios específicos”.  
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PROCESSOS FINANCEIROS – RESULTADO 2016 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 10,0% 7,1% 26,2% 25,8% 30,9% 2.512 

Clareza e facilidade de entendimento 
das informações do seu boleto 

6,7% 6,1% 21,6% 28,2% 37,3% 490 

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

9,0% 5,5% 22,5% 27,9% 35,0% 488 

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

11,8% 8,6% 30,0% 22,9% 26,7% 510 

Satisfação geral com o preço e a 
qualidade do serviço prestado, ou seja, 
com custo/benefício da universidade / 
faculdade 

10,6% 8,4% 26,9% 26,5% 27,6% 510 

Satisfação geral com os processos 
financeiros da Estácio 

11,7% 6,8% 29,8% 23,7% 28,0% 514 

Fonte: BI 

 

PROCESSOS FINANCEIROS – RESULTADO 2017 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 12,0% 8,8% 22,3% 27,7% 29,3% 2.550 

Clareza e facilidade de entendimento 
das informações do seu boleto 

10,1% 7,9% 23,0% 26,7% 32,3% 505 

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

11,5% 8,7% 19,8% 26,5% 33,5% 505 

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

12,5% 10,1% 22,8% 28,7% 25,9% 513 

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

14,3% 8,2% 22,9% 28,4% 26,1% 510 

Satisfação geral com os processos 
financeiros da Estacio 

11,4% 9,1% 22,8% 28,0% 28,6% 517 

Fonte: BI 

 

Observa-se uma leve queda nos itens de satisfação da dimensão “Processos financeiros”, 

passando de 30,9% de extremamente satisfeito em 2016 para 29,3% em 2017. Observa-se um 

aumento de 4% no item “Clareza e facilidade de entendimento das informações do boleto”, 

considera-se como um ponto de atenção.  

 

PROFESSORES – RESULTADO 2016 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 
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Total 3,8% 4,4% 12,4% 17,3% 62,1% 19.857 

Assiduidade (frequência às aulas) e 
pontualidade do Professor 

3,0% 3,0% 7,8% 12,7% 73,4% 3.159 

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

3,1% 4,8% 11,1% 18,6% 62,4% 3.325 

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

4,8% 4,7% 14,2% 18,5% 57,8% 3.340 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor 

3,5% 4,6% 13,3% 17,1% 61,5% 3.351 

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

4,5% 5,4% 15,8% 18,9% 55,4% 3.367 

Satisfação geral com os Professores/Tutores 
abaixo 

3,9% 3,9% 12,1% 17,6% 62,5% 3.315 

Fonte: BI 

 

PROFESSORES – RESULTADO 2017 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 5,3% 4,0% 12,4% 18,0% 60,3% 17.829 

Assiduidade (frequência as aulas) e 
pontualidade do Professor 

4,1% 2,9% 9,5% 12,6% 70,8% 2.842 

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

4,7% 3,2% 12,3% 15,8% 64,0% 2.912 

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

6,5% 4,1% 12,6% 20,3% 56,5% 3.017 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor 

5,0% 4,5% 12,2% 18,3% 60,0% 2.972 

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

5,9% 5,5% 15,1% 22,5% 51,1% 3.117 

Satisfação geral com os Professores/Tutores 
abaixo 

5,7% 3,7% 12,1% 17,8% 60,7% 2.969 

Fonte: BI 

 

Na dimensão “Professor” observa-se uma leve queda nos percentuais totais de extremamente 

satisfeito, passando de 62,1% em 2016 para 60,3% em 2017, caracterizando assim como um 

ponto de atenção, sobretudo no itens de assiduidade, coerência entre o conteúdo ministrado e 

as avaliações, competência do professor para ensinar, desenvolver habilidades, despertar 

interesse pela disciplina e esclarecer dúvidas. Estes itens merecem atenção, haja vista esta 

dimensão sempre apresentar resultados crescentes e positivos. 

 

SATISFAÇÃO GERAL COM A ESTÁCIO – RESULTADO 2016 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 8,0% 9,2% 25,0% 33,7% 24,1% 576 

Considerando todos os pontos abordados 
desde o início deste questionário, qual é a 
sua satisfação geral com a Instituição neste 

8,0% 9,2% 25,0% 33,7% 24,1% 576 
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período acadêmico? 

SATISFAÇÃO GERAL COM A ESTÁCIO – RESULTADO 2017 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 5,6% 6,9% 18,5% 32,5% 36,4% 621 

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

5,6% 6,9% 18,5% 32,5% 36,4% 621 

Fonte: BI 

 

Na dimensão “Satisfação geral com a Estácio” percebe-se um aumento na satisfação do aluno, 

passando de 24,1% em 2016 para 36,4% em 2017. 

 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AVALIA INSTITUIÇÃO - 2017 

Perguntas 
%  Total de 

Respostas 1 2 3 4 5 

Entende os objetivos e estratégia da 
empresa, estabelece prioridades e 
toma decisões alinhadas com as 
estratégias, buscando simplificar os 
processos sem prejuízo da qualidade 
do serviço prestado. 

0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 69,2% 13 

Apresenta interesse genuíno e 
consideração com as pessoas, 
independente de sua posição ou 
status, respeitando comportamentos 
e opiniões diferentes das suas. 

0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 92,3% 13 

Age de acordo com as normas 
estabelecidas, é pontual e assíduo ao 
trabalho. 

0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 76,9% 13 

Conhecimento das Ações de Melhoria 
implantadas em sua Unidade/Campus 
pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) com base nos resultados da 
Avaliação Institucional. 

7,7% 0,0% 7,7% 38,5% 46,2% 13 

Conhecimento dos projetos e ações de 
responsabilidade social que são 
desenvolvidos na sua IES, tais como: 
cidadania, inclusão social, cuidados 
com o meio ambiente e memória 
cultural? 

0,0% 0,0% 7,7% 38,5% 53,8% 13 

Conhecimento dos processos 
acadêmicos e administrativos 
necessários para o desenvolvimento 
das suas atividades laborativas. 

0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 69,2% 13 
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Conhecimento dos critérios de 
remuneração e dos programas de 
remuneração variável da IES. 

7,7% 0,0% 15,4% 38,5% 38,5% 13 

Satisfação geral com a infraestrutura 
do seu campus/polo quanto ao espaço 
físico (dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, acessibilidade e 
conservação). 

0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 76,9% 13 

Satisfação com o funcionamento dos 
Sistemas de Gestão Coorporativa 
(SGC, Portal de Compras, SGS, SAP 
etc.). 

8,3% 0,0% 0,0% 25,0% 66,7% 12 

Atuação da Direção do Núcleo/IES 7,7% 0,0% 0,0% 46,2% 46,2% 13 

Atuação da Gerência Acadêmica 0,0% 7,7% 15,4% 30,8% 46,2% 13 

Atuação da Gerência da Gerência da 
Unidade/Campus 

0,0% 0,0% 7,7% 30,8% 61,5% 13 

Condições e equipamentos para 
desempenhar suas funções junto à 
IES. 

0,0% 0,0% 7,7% 38,5% 53,8% 13 

Divulgação dos resultados dos 
processos de avaliação interna e 
externa da IES. 

0,0% 0,0% 7,7% 30,8% 61,5% 13 

Satisfação com a conexão da Internet 
da Unidade/Campus. 

0,0% 0,0% 7,7% 61,5% 30,8% 13 

Satisfação com o processo de 
feedback institucional. 

7,7% 0,0% 15,4% 30,8% 46,2% 13 

Satisfação geral com a Unidade/ 
Campus no qual atua.  

0,0% 0,0% 7,7% 15,4% 76,9% 13 

Satisfação geral com a Instituição. 0,0% 7,7% 0,0% 23,1% 69,2% 13 

Fonte: BI 

 

Com relação à avaliação realizada pelo corpo técnico-administrativo, observam-se, no geral, 

resultados positivos, apresentando uma média de 90% entre “satisfeito” e “extremamente 

satisfeita”. No entanto, observam-se alguns indicadores que destoam das demais no quesito 

extremamente insatisfeito e insatisfeito. Importante destacar que esses números não representa 
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um ponto de atenção, haja vista os percentuais positivos (satisfeito e extremamente satisfeito) 

atingirem o patamar de 75%. 

 

 

O item “satisfação com o processo de feedback institucional” apresenta uma pequena parcela 

dos colaboradores não satisfeitos com essa prática, 7,7% de extremamente insatisfeito. O que 

sugere um trabalho de maior comunicação dos gestores com seus subordinados, no que se 

refere a retornos por parte dos gestores das ações e comportamentos dos colaboradores.  

 

Outro item refere-se ao “conhecimento dos critérios de remuneração e dos programas de 

remuneração variável da IES”, com 7,7% de extremamente insatisfeito. Neste item percebe-se 

certo desconhecimento por parte dos colaboradores dos critérios de remuneração e dos 

programas de remuneração variável, urge a necessidade de ampliar a comunicação para os 

colaboradores das práticas de IES de remuneração, para que esses números não aumentem nos 

próximos semestres. 

 

A satisfação com o funcionamento dos sistemas de gestão corporativa (SGC, Portal de compras, 

SGS, SAP entre outros), surge com 8,3% de insatisfeito e extremamente insatisfeito, o que pode 

se configurar como um ponto de atenção. Verifica-se a importância de investigar mais 

detalhadamente estes canais para compreender quais as reais dificuldades no acesso ao sistema 

de gestão.   
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

A IES entende que, por se tratar de um Relatório Integral, devem estar contempladas as ações 

de melhoria voltadas, nesse último ciclo (2015, 2016 e 2017), para os 5 (cinco) Eixos do SINAES.  

Assim, os quadros abaixo representam a síntese dessas ações, por Eixo/Dimensão.  

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

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. 

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 alinhada 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. 

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. 

Visão global da IES. 

 

Ações de Melhoria  previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Articular o PDI aos 
processos de avaliação 
institucional 
(autoavaliação e 
avaliações externas), 
através da utilização dos 
resultados avaliativos. 
(internos e externos) 

Continuação da avaliação 
institucional de forma 
semestral. 
 
Alinhamento/revisão do PDI, em 
atendimento à correção das 
fragilidades apontadas nas 
avaliações. 

Manutenção da base de dados da 
avaliação institucional do aluno 
comtemplando todas as dimensões.  
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para a 
construção/reconstrução 
do planejamento 
institucional. 

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

O PDI passou por processo de 
atualização em 2016 e 
acompanhado em 2017. 

Documento base de referência para 
as mudanças previstas.  

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

Acompanhamento dos 
resultados avaliativos, 
identificando fragilidades e 
potencialidades, através da 
avaliação institucional. 

Oportunidade de conhecer melhor a 
IES, nas suas dez dimensões. 

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

Realização de ações voltadas ao 
fortalecimento da cultura de 
avaliação na IES, através de 
apresentações, visitas às salas 
de aula e cooperação entre os 
membros da CPA.  

Fortalecimento da cultura da 
avaliação. 

Dar transparência à 
Instituição como um 
todo, em seus diversos 
níveis, através da 
divulgação dos 
resultados avaliativos 
para toda a comunidade 
acadêmica e 
comprometimento com 
as ações previstas. 

Divulgação e alimentação dos 
canais de comunicação com os 
discentes quanto aos resultados 
avaliativos. 

Melhor oportunidade de 
conhecimento da IES através da 
comunicação dos resultados 
avaliativos. 

 

 

 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Manter, com a 
participação dos NDEs, o 
processo de revisão de 
todos os Projetos 
Pedagógicos de Curso 
anualmente, com base 

Processo de revisão realizado 
em 2015 e 2016, com 
articulação das coordenações 
de curso junto aos membros do 
NDE e corpo docente para 
revisão dos PPCs dos cursos. 

Maior envolvimento de todo a 
comunidade acadêmica na 
formatação e atualização dos PPCs.  
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nas necessidades e 
exigências do mercado, 
bem como da legislação 
vigente 

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. 

Oportunidade de envolvimento e 
conhecimento do plano estratégico da 
IES contidos no 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. 

Oportuniza uma gestão mais 
democrática. 

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. 

Oportunidade de uma maior 
aproximação com a comunidade 
externa. 

Cumprimento adequado 
dos processos 
regulatórios, tendo em 
vista os resultados de 
avaliação externa 
satisfatórios. 

O regulatório da IES atuou 
fortemente em 2015 e 2016, 
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.  

Oportunidade de um maior 
conhecimento das demandas 
regulatórias por parte de setores da 
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 

Maiores oportunidades de ampliação 
do conhecimento através da criação 
de ferramentas de aprendizagem com 
vistas ao melhor desempenho 
acadêmico. 
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Estácio. 

 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Implementar o PDI dar 
cumprimento à Missão 
da IES. 

Monitorar as ações com base 
nos objetivos e metas contidas 
no PDI. 

Controle das metas do PDI. 

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

Fortalecer o valor institucional 
do PDI para a comunidade 
acadêmica, servindo de base 
para todas as ações da IES. 

Melhor governança da IES.  

Garantir a coerência 
entre o PDI e as práticas 
de extensão 

Fortalecer o valor institucional 
do PDI para a comunidade 
acadêmica, servindo de base 
para todas as ações da IES. 

Melhor governança da IES.  

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

Fortalecer o valor institucional 
do PDI para a comunidade 
acadêmica, servindo de base 
para todas as ações da IES. 

Melhor governança da IES.  

Garantir a coerência 
entre o PDI e as ações 
institucionais no que se 
refere à diversidade, ao 
meio ambiente, à 
memória cultural, à 
produção artística e ao 
patrimônio cultural. 

Fortalecer o valor institucional 
do PDI para a comunidade 
acadêmica, servindo de base 
para todas as ações da IES. 

Melhor governança da IES.  

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

Fortalecer o valor institucional 
do PDI para a comunidade 
acadêmica, servindo de base 
para todas ações da IES. 

Melhor governança da IES.  

 

 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Ações de Melhoria - 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO  OPORTUNIDADES 

Fomentar em toda a 
comunidade acadêmica o 
compromisso com a 
sociedade e incentivar 
em toda a Instituição 

Realização do “Dia E” Nacional; 
Fomento aos projetos da IES 
que visem contribuir para o 
desenvolvimento social e 
incentivo a atuação do Núcleo 

Oportunidade de aproximação com a 
comunidade externa e oportunidade 
de apresentação das ações fruto do 
conhecimento gerado na IES. 



 84 

ações de 
Responsabilidade Social 

de prática jurídica. 

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. 

Oferecer oportunidade de inserção no 
ensino superior, através de programas 
sociais internos e parcerias com o 
poder público. 

Promover parcerias com 
instituições públicas e 
privadas e com o 
mercado de trabalho. 

Ampliação dos convênios com 
empresas públicas e privadas. 

Fortalecer a rede de relações com os 
setores produtivos da sociedade. 

 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 Dimensão 2: políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

Ensino 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Criar um ambiente 
descontraído e 
aconchegante para os 
novos alunos através 
da execução do projeto 
Boas Vindas. 

Em 2016, foram realizados 08 
eventos anuais - Boas Vindas, 04 
por semestre, para recepção aos 
novos alunos, sendo 02 para 
alunos de graduação (manhã e 
noite) e 02 para alunos da pós-
graduação (1º e 2º entrada); 

Criar um ambiente acolhedor para os 
novatos. 

Proporcionar aos 
discentes 
oportunidades de 
aprimoramento dos 
conteúdos trabalhados 
em sala de aula, bem 
como oferecer suporte 
para superar as 
fragilidades advindas 
do ensino médio. 

Em 2016 e 2017, foram 
ofertados 11 cursos de 
nivelamento acadêmico, 
presenciais e/ou on line, nos 
Núcleos de Conhecimento: 
Matemática, Língua Portuguesa, 
Conhecimentos Gerais, dentre 
outros, sendo 03 em cada 
semestre. 

Oportunizar aos discentes 
oportunidades de aprimoramento dos 
conteúdos trabalhados em sala de 
aula, bem como oferecer suporte para 
superar as fragilidades advindas do 
Ensino Médio. 

Oferecer suporte 
profissional para 
atendimento de alunos 
em caso de dificuldade 
no aprendizado, algum 
tipo de necessidade 

Em 2016 e 2017, foram 
realizados 84 atendimentos e 
acompanhamentos 
psicopedagógicos, demanda 
agendada dos campi. 

Proporcionar suporte profissional 
para o atendimento de alunos em 
caso de dificuldade no aprendizado. 
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especial (dislexia, 
hiperatividade etc.) 

Realizar ações para o 
desenvolvimento de 
lideranças. 

Em 2016 e 2017, foram 
realizados 04 eventos/atividades 
anuais, sendo 01 por semestre, 
para o desenvolvimento de 
lideranças. 

Desenvolver no alunado 
competências de liderança. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

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

Os projetos pedagógico de 
cursos são atualizados sob o 
comando do Núcleo Docente 
Estruturante – NDE, demais 
professores, coordenação 
acadêmica e o colegiado de 
curso. Usando sempre como 
referência as diretrizes 
curriculares nacionais e as 
demandas locais. 

Manter atualizado os Projetos 
pedagógicos de curso. 

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

Realização de varias ações 
tendo em vista o apoio ao 
discente em suas atividades 
acadêmicas, como: 
ambientação de novos 
discentes para que se sintam 
acolhidos pela comunidade 
acadêmica, ações de 
nivelamento para que os 
alunos tenham a 
oportunidade de revisar 
conteúdos necessários ao bom 
desenvolvimento. A realização 
do programa Nova Chance, o 
projeto avaliando o 
aprendizado e o programa 
recuperando nas férias. 

Oferecer suporte para que os t 
alunos tenham a oportunidade de 
ampliar sua capacidade de 
aprendizado. 

Desenvolver as Atividades 
Acadêmicas 
Complementares (AACs) 
alinhadas aos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos.  

As atividades acadêmicas 
realizadas estão em sintonia 
com os projetos pedagógicos 
de curso. Todas as atividades 
criadas tem como referência 
os eixos descritos no PPC. 

Fomento a participação em 
atividades desenvolvidas pelos 
cursos. 

Garantir a qualidade do 
conteúdo do material 
didático das disciplinas 
 

Revisão sistemática do 
material didático disponível 
aos alunos.  

Oportunidade de garantir a 
qualidade dos conteúdos 
ministrados. 

Garantir a organização e 
qualidade do 

Realização das atividades de 
estágio supervisionado, com 

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

publicação de edital, 
reformulação do regulamento, 
por curso. 

funcionamento do Estágio 
Curricular/Supervisionado dos 
Cursos. 

Garantir a preparação 
adequada do aluno para o 
mercado de trabalho. 

Realização de atividades 
acadêmicas que visam criar 
um ambiente de experiência 
relacionada ao mercado de 
trabalho, como: palestras e 
semana da empregabilidade. 

Oportuniza garantir a preparação 
adequada do aluno para o mercado 
de trabalho. 

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

Participação de docentes da 
IES no Programa de 
Qualificação Docente – PIQ, 
que visa a capacitação dos 
docentes da IES. 

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

 

Pesquisa 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Expandir, anualmente, na 
ordem de 2%, as vagas do 
Programa de Iniciação 
Cientifica, com a publicação 
anual de 01 edital; 

Realizada anualmente 
abertura de edital para 
ingresso de novos projetos de 
iniciação científica. Em 2016 
foram 04 (quatro) projetos 
aprovados, com a participação 
de 09 (nove) alunos. 

Oferecer oportunidades para que os 
alunos possam vivenciar a prática 
da pesquisa.  

Realizar, anualmente, a 
Semana de Iniciação 
Cientifica visando a 
promoção e divulgação do 
Programa de IC e da 
produção acadêmica; 

Realizado I Simpósio de 
Iniciação Científica em 
parceria com as demais 
unidades Estácio em Natal. o 
tema escolhido foi “Aspectos 
éticos na pesquisa” e contou 
com a participação de 316 
inscritos. 

Oportunidade de apresentar os 
resultados do trabalho científico. 
Vivenciar ambiente de discussões e 
práticas científicas.  

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

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

Abertura de Edital anual de 
Iniciação Científica para ingresso 
de novos projetos de iniciação 
científica.  

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

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

Cada projeto aprovado deverá 
apresentar pelo menos um 
artigo científico publicado em 
anais. 

Permite acompanhar a produção 
acadêmica. 

 

Extensão 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Estimular e apoiar, 
permanentemente, as 
Atividades Acadêmicas 
Complementares 
(Ensino, Iniciação 
Cientifica e Extensão). 

Realizadas 26 Atividades 
Acadêmicas Complementares 
em 2016 e 2017. Para o melhor 
acompanhamento dessas 
atividades, a Gestão Acadêmica, 
juntamente com a Coordenação 
dos cursos, NAP e CPA realizam 
semestralmente o workshop 
acadêmico para análise 
discussão e orientação quanto 
ao andamento destas atividades. 
O workshop Acadêmico 
encontra-se na sua 6ª versão e 
visa compartilhar as boas 
práticas das atividades 
acadêmicas dos campi. 

Fortalecer as atividades acadêmicas 
complementares. 

Ampliar anualmente na 
ordem de 5% do 
número de projetos 
sociais, garantindo 
participação de 100% 
dos cursos da IES. 

Realizada em 2016 e 2017 várias 
ações e projetos sociais com a 
participação da comunidade 
acadêmica. 

Fortalecimento do vinculo com a 
comunidade externa, através de 
ações de responsabilidade social. 

Desenvolver, pelo 
menos, 01 ação de 
intercambio e 
cooperação com a 
comunidade local, 
regional e nacional, 
promovendo a 
integração social, 
através de articulações 
com conselhos e órgãos 
comunitários, a fim de 
identificar as demandas 
para oferta de ações de 
Extensão. 

Realizada várias ações tendo em 
vista a aproximação com a 
comunidade externa, 
objetivando estreitar os laços e, 
consequentemente, o 
estabelecimento de parcerias. As 
ações serão apresentadas 
abaixo. 

Fortalecimento do vinculo com a 
comunidade externa, através de 
ações de responsabilidade social. 
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Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Fortalecer a articulação 
entre a Extensão e a 
comunidade. 
 

Realização de atividades 
extensionistas envolvendo a 
comunidade, tais como: Gente 
alegrando gente, Praia limpa, 
praia viva, curso de libras, entre 
outros (ver abaixo). 

Oportunidade de fortalecer os laços  
com a comunidade externa. 

Planejar e divulgar as 
Atividades de Extensão 
alinhadas aos PPCs. 
 

Sob o comando das 
Coordenações de Curso, as 
atividades são divulgadas em 
sala de aula, nas redes sociais, 
com a ajuda dos líderes de 
turma. 

Permite divulgar as atividades de 
extensão alinhadas ao PPC dos cursos. 

 

 Dimensão 4: Comunicação com a sociedade 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Ampliar a divulgação, 
em sala de aula, dos 
papéis e funções do 
NAP, CPA, Coordenação 
de Curso e Gestão 
Acadêmica e dos 
acontecimentos do 
campus. 

Visita às salas de aula, informes 
destacados nos murais do 
campus, tendo em vista ampliar 
o espaço de comunicação com 
os alunos. 

Melhorar a comunicação com os 
alunos. 

Aprimorar e difundir os 
canais de comunicação 
interna, como: Intranet, 
Painel do professor, 
Campus Virtual, 
Sistema de Informações 
Acadêmicas – SIA, 
Conecta, Gestão a vista 
e Adpweb. 

Incentivo constante para que a 
comunidade interna domine as 
ferramentas de comunicação 
interna disponíveis. 

Melhorar a comunicação com os 
alunos. 

 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

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

Realização semestral de 
análise dos quadros 
informativos da IES, tendo em 
vista manter atualizadas 
informações gerais sobre a 
IES, atendendo à legislação 
vigente. 

Manter a informação atualizada e 
disponível a comunidade acadêmica. 
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Acompanhar a eficácia da 
divulgação das 
informações para a 
comunidade universitária. 

Acompanhamento realizado 
pela CPA semestralmente. 

Manter a informação atualizada e 
disponível a comunidade acadêmica. 

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

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

Manter a informação atualizada e 
disponível a comunidade acadêmica. 

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

Elaboração de relatório 
individual de cada 
atendimento da ouvidoria. 

Dar oportunidade para os alunos que 
precisam de um acompanhamento 
profissional utilizarem deste serviço 
na IES.  

Estabelecer parcerias com 
a comunidade externa. 

Realização de 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. 

Manter a informação atualizada e 
disponível a comunidade externa. 

 

 

 Dimensão 9: Políticas de atendimento aos Discentes 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Ofertar programas 
básicos de apoio ao 
discente. 

Ambientação de novos 
discentes, com o projeto Boas 
Vindas; Ações de nivelamento 
para que os alunos novos 
tenham a oportunidade de 
revisar conteúdos necessários ao 
bom desenvolvimento em sala; 
Realização do Programa “Nova 
Chance”, que dá oportunidade 
ao calouro que obtiver nota 
menor do que 4,0 (quatro), na 
AV1, de estudar por meio de 
videoaulas que retomam o 
conteúdo das seis primeiras 
semanas, a fim de realizar outra 
avaliação (AVR) que será somada 
à primeira nota e dividida por 2 

Estabelecer vínculos com os alunos 
através de programas de apoio a 
melhoria de seu desempenho 
acadêmico. 
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(dois); Oferta do Projeto 
Avaliando o Aprendizado, que 
reúne exercícios e simulados 
para o aluno reforçar seus 
estudos a qualquer hora, on line, 
realizado de qualquer 
computador; Oferta do 
Programa Recuperação nas 
Férias, visando dar nova 
oportunidade aos alunos 
(Graduação e Graduação 
Tecnológica), reprovados por 
nota, nas disciplinas 
participantes do Projeto (que 
possuem conteúdo online 
disponível), oferecendo a 
retomada dos conteúdos, no 
período de férias, antes do início 
do seguinte semestre letivo 
regular. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

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

A IES, em sua política de apoio 
ao discente, proporciona um 
leque de possibilidades de 
acesso a IES. 

Melhorar as formas de acesso a IES. 

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

A IES proporciona infraestrutura 
adequada para receber os 
alunos, como: sala de 
professores Tempo Integral e 
Tempo Parcial, sala dos 
professores e vários setores 
adaptados para atender as 
demandas acadêmica e 
financeira dos alunos.  

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

Verificar a qualidade do 
Atendimento Virtual ao 
Aluno. 

Consolidação da Sala de Aula 
Virtual de Aprendizagem - SAVA 
Novo ambiente de aula, virtual, 
com uma interface mais intuitiva 
e amigável, e novas 
funcionalidades. 

Melhorar a qualidade do atendimento 
virtual do aluno. 

Garantir a 
implementação dos 
Programas de Apoio 
Acadêmico previstos no 
PDI.  

Consolidação dos programas de 
monitoria, programa de iniciação 
científica, TCC e projetos de 
extensão. 

Maior fomento aos programas 
desenvolvidos pela IES. 

Garantir a 
implementação dos 

Os Programas de Apoio à Prática 
Profissional integram as políticas 

Garante um maior envolvimento do 
aluno no mundo corporativo. 
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Programas de Apoio à 
Prática Profissional 
previstos no PDI. 

de atendimento aos discentes, 
estando representadas nas 
atividades de estágio e por meio 
da política de relações e 
parcerias com instituições e 
empresas que promovem a 
divulgação de vagas de emprego 
aos alunos e consequente 
inserção do aluno no mercado 
de trabalho. A IES conta com o 
Serviço de Estágios e Empregos 
visando assegurar a realização 
dos estágios dos diversos cursos 
por meio de parcerias com as 
instituições e empresas. 

Divulgar os Programas 
de Apoio Financeiro. 

A FAL Estácio, buscando a 
melhor maneira de contribuir 
para a minimização das 
desigualdades sociais e permitir 
aos menos favorecidos 
condições de obter um ensino de 
qualidade, com baixo custo de 
investimento, conta com 
programas de apoio financeiro 
aos alunos menos favorecidos. 
Com este objetivo, a IES, além 
das atividades psicopedagogias, 
disponibiliza um programa de 
bolsas e financiamentos. A 
proposta visa contribuir na 
formação dos discentes com 
dificuldades financeiras, premiar 
o brilhantismo acadêmico e 
motivar a comunidade 
acadêmica para as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

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

Zelar pela qualidade do 
atendimento telefônico 
receptivo e ativo. 

Inclusão de ações voltadas para 
o atendimento da demanda nos 
planos de ação da secretaria e 
controle da gestão.  

Melhorar a qualidade do atendimento 
prestado aos alunos pela IES. 

Acompanhar a 
Satisfação geral com o 
Atendimento. 

O acompanhamento da 
satisfação do aluno com o 
atendimento está incluído no 
questionário semestral da 
avaliação institucional. 

Melhorar a qualidade do atendimento 
prestado aos alunos pela IES. 

Garantir a 
implementação de 
ações de promoção de 
Acessibilidade e de 
Atendimento Prioritário 

Buscando adequar-se ao exigido 
bem como oferecer um melhor 
conforto aos estudantes foram 
realizados reformas tendo em 
vista uma melhor adequação nas 

Garantir a acessibilidade e a qualidade 
do atendimento prioritário na IES. 
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aos PNES. ações de promoção de 
acessibilidade e de atendimentos 
prioritários aos PNES. 

 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Ampliar e fomentar 
programas de 
qualificação docente. 

Fortalecimento do Programa De 
Incentivo à Qualificação 
Docente, com o PIQ – Programa 
de Incentivo a Qualidade 
Docente, executado pela 
EDUCARE – Universidade 
Corporativa da Estácio. O PIQ 
congrega diferentes ações, 
dentre as quais destacamos 
aquelas voltadas para o 
aprimoramento acadêmico, na 
perspectiva da formação 
continuada, e as voltadas para a 
titulação acadêmica. 

Capacitar o corpo docente da IES, 
oferecendo-lhe oportunidades de 
ampliação de seus conhecimentos. 

Ampliar e fomentar 
programas de 
qualificação do Corpo 
Técnico-administrativo. 

Oferta, ao Corpo Técnico-
administrativo, de cursos de 
qualificação e gestão oferecidos 
pela EDUCARE - Universidade 
Corporativa da Estácio. 

Capacitar o pessoal técnico-
administrativo da IES, oferecendo-lhe 
oportunidades de ampliação de seus 
conhecimentos. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Implementar o Plano 
de Carreira Docente. 

Acompanhar o processo e a 
implementação do Plano 
protocolado na 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego, em 24 de 
maio de 2016, sob processo nº 
46217.004994/2016-74. 

Oferecer uma maior segurança e 
organização da progressão 
profissional do seu corpo docente. 

Incentivar a 
participação dos 
professores nos 
programas de 
Capacitação Docente 
ofertados pela IES e 
pela EDUCARE. 

Incentivar e ampliar o processo 
de capacitação de seus 
professores, por meio do 
Programa de Incentivo à 
Qualidade Docente – PIQ, 
executado pela EDUCARE – 
Universidade Corporativa da 

Aumentar o envolvimento dos 
docentes com os programas de 
capacitação  oferecidos pela IES. 
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Estácio. 

Divulgar o Programa de 
RV. 
 

Utilização das redes sociais e e-
mails com fotos e 
reconhecimento, objetivando 
estimular o envolvimento de 
todos os docentes. 

Aumentar o incentivo a participação 
de bonificações e promoções 
oferecidas.  

Divulgar o programa de 
Bolsas de Estudo 
ofertado pela IES e pela 
EDUCARE. 

Prosseguir com o programa de 
bolsas para funcionários e 
dependentes nos cursos de 
graduação e outras bolsas para 
docentes e dependentes dos 
docentes, tais como: Bolsa 
Colaborador e Bolsa Professor. 

Oportunidade de ampliar a 
participação dos programas de bolsas 
de estudo oferecidos. 

Divulgar e acompanhar 
a Política de Pessoal 
com relação ao Plano 
de Benefícios 

Consolidação do setor de 
Recursos Humanos, responsável 
pela divulgação e 
acompanhamento das políticas 
de pessoal. 

Maior controle sobre as políticas de 
pessoal com relação ao plano de 
benefícios. 

 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Realizar semanalmente 
reunião de Gestão de 
Desempenho 
Operacional – GDO e 
reunião semanal de 
Gestão de Desempenho 
Acadêmico – GDA. 

Reunião semanal com o objetivo 
de organizar e gerir as questões 
de ordem administrativa e 
acadêmica. Conta com a 
participação nas reuniões de 
GDO da gestão da IES, gestão 
acadêmica, representantes do 
Corpo Técnico-administrativo e 
um representante das 
coordenações de curso. 

Oportunidade de maior controle 
sobre as ações institucionais. 

 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

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

Em todas as comissões, 
colegiados e conselhos de ensino 
e superior dos cursos e da IES 
incluir representantes de todos 
os segmentos da comunidade 
acadêmica, previstos no 
Regimento Interno.  

Fortalecer a representatividade e 
respeitabilidade dos órgãos 
colegiados  institucionais. 

Acompanhar a 
efetividade da atuação 
dos NDEs e Colegiados 

Sob o comando da gestão 
acadêmica e da IES, será 
realizado controle das atas dos 

Oportunidade de melhorar o controle 
e organização do registro acadêmico 
da IES. 
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de Curso e a elaboração 
das suas respectivas 
atas. 

NDEs e Colegiados de curso. 

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

Participação de todos os 
membros nas atividades, 
produção técnica, análise dos 
dados, entre outras atividades. 

Garantir maior efetividade na 
participação dos membros da CPA. 

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

Acompanhamento será feito 
através de relatórios diários com 
o percentual de docentes e 
colaboradores que participaram 
da pesquisa. 

Oportunidade de ampliar os canais 
para maior conhecimento do clima 
organizacional. 

Monitorar, juntamente 
com a Gestão da IES, as 
condições da guarda do 
Acervo Acadêmico. 

Disponibilização de sala 
adequada para guarda do 
acervo. Projeto em 
desenvolvimento que busca 
respeitar a legislação vigente, 
cuidando dos diversos 
documentos que representam a 
memória da IES. 

Oportunidade de garantir a guarda do 
registro acadêmico da IES. 

 

 

 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Manter o equilíbrio 
financeiro da IES 

Acompanhamento sistemático 
da receita/despesa e indicadores 
de desempenho. 

Maior controle sobre a vida financeira 
da IES. 

Manter programas de 
captação e manutenção 
dos alunos. 

Manutenção de parceria com o 
programa EDUCAMAIS BRASIL, 
além de vários outros programas 
de bolsas institucionais. 

Ampliar as possibilidades de captação 
e manutenção dos alunos. 

 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Acompanhar os índices 
de inadimplência na 
IES. 

Monitoramento e análise 
sistemática da inadimplência 
pela Direção, com controle e 
gerenciamento das 
coordenações de curso. 
Contratação de empresa de 
negociação para tratar com os 
alunos com valores em atraso. 

Diminuir os índices de inadimplência 
da IES. 
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Sugerir ações, junto à 
Gestão da IES, para o 
combate à 
inadimplência. 

Contratação de empresa de 
negociação para tratar com os 
alunos com valores em atraso. 

Diminuir os índices de inadimplência 
da IES. 

Garantir a divulgação 
das propostas aos 
alunos. 

Realização de comunicação 
variada sobre as propostas, 
promoções e novas 
oportunidades de melhores 
condições de pagamento nos 
vários canais de comunicação. 

Diminuir os índices de inadimplência 
da IES. 

Verificar a 
implementação de 
meios de comunicação 
eficazes para 
divulgação dos 
procedimentos 
financeiros. 

Verificação da comunicação das 
variadas formas de propostas, 
promoções e oportunidades nos 
vários canais de comunicação. 

Oportunidade de ampliar informações 
sobre os procedimentos financeiros 
existentes na IES. 

 

 

EIXO 5: INSFRAESTRUTURA FÍSICA  

 

 Dimensão 7: Infraestrutura Física e Tecnológica 

  

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Melhorar a 
infraestrutura no 
campus Romualdo 
Galvão. 

Reforma de 3 meses no campus 
Romualdo, trazendo benefícios 
na acessibilidade, espaço de 
convivência, estacionamento, 
ampliação da sala dos 
professores, modernização dos 
espaços. 

Melhora na infraestrutura do campus. 

Melhorar as condições 
de acessibilidade no 
campus Zona Norte.  

Instalações de pisos e mapas 
táteis, sinalização em braile nos 
setores, mudança na entrada da 
biblioteca conforme orientação 
do corpo de bombeiros, 
ampliação das cabines de 
pesquisa aquisição de 
equipamentos para os 
laboratórios. 

Melhora na infraestrutura do Campus 
Zona Norte. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Acompanhar as 
condições de quantidade, 

Realização de monitoramento 
da qualidade dos serviços 

Melhor atendimento ao aluno e aos 
docentes. 
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dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e 
conservação do 
mobiliário das salas de 
aula. 

prestados pelos laboratórios 
através de ações como: 
presença de um profissional 
responsável pelos laboratórios, 
aprovação das normas de 
utilização dos laboratórios, 
entre outras ações. 

Verificar a infraestrutura 
da Biblioteca da IES 
quanto ao espaço físico 
(dimensão, limpeza, 
iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade 
e conservação) e quanto 
à disponibilidade de 
ambientes de estudos 
individuais e em grupo. 

Infraestrutura adequada às 
necessidades dos alunos. 

Melhor atendimento ao aluno. 

Verificar a adequação da 
infraestrutura dos 
laboratórios específicos 
dos Cursos, quanto ao 
espaço físico - dimensão, 
limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e 
conservação. 

Realização de monitoramento 
da qualidade dos serviços 
prestados pelos laboratórios 
através de ações como: 
presença de um profissional 
responsável pelos laboratórios, 
aprovação das normas de 
utilização dos laboratórios, 
entre outras ações. 

Melhor atendimento ao aluno e aos 
docentes. 

Acompanhar as 
condições de acesso e 
conexão ao Sistema de 
Informação Acadêmica – 
SIA/ Ambiente Virtual 

Utilização de um técnico 
especialista para monitorar 
todas as atividades relacionadas 
a infraestrutura tecnológica da 
IES. 

Melhor atendimento ao aluno e aos 
docentes. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreende-se a autoavaliação institucional como um eficiente instrumento de análise 

institucional. Por meio da avaliação identifica-se tanto elementos positivos como negativos que 

permeiam no interior de uma instituição. Os elementos positivos podem ser potencializados, 

em que cada ponto favorável do processo avaliativo contribua para o alcance das metas 

institucionais. Ao mesmo tempo os pontos positivos identificados devem servir de referência 

para compreender melhor o público interno, naquilo que consideram importantes. 

 

Quanto aos pontos negativos identificados na avaliação institucional, a IES considera-os um dos 

principais elementos de análise, sobretudo porque oferecem uma oportunidade para refletir 

diretamente sobre o que não deu certo, oferecendo as chances para sua solução. 

 

A avaliação institucional, se usada com responsabilidade e compromisso, contribui para o 

desenvolvimento da instituição. Os resultados, tanto positivos como negativos, sua análise e 

discussão servem com um instrumento balizador no processo de desenvolvimento institucional. 

 

Como decorrência do processo avaliativo, a FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal segue um 

caminho coerente com a sua missão e busca responsavelmente a sintonia com as demandas, 

tanto positivas como negativas, do seu público interno. A avaliação institucional permite ir a 

fundo na compreensão das demandas, anseios e desejos do seu público, possibilita 

compreender o perfil do alunado para poder interagir melhor e criar ações que venham a 

atender suas necessidades, pois, quanto maior sintonia com o seu público, maior são as chances 

de oferecer o serviço adequado e ter a satisfação do aluno. 

 

A FAL Estácio vem, nos últimos anos, criando, potencializando ações que, de certa forma estão 

em sintonia com as demandas identificadas na avaliação institucional. A criação de novas 

atividades acadêmicas complementares e de extensão, o fomento da iniciação científica, a 

ampliação no processo de comunicação com os alunos, o monitoramento constante da internet, 

visando sua melhoria, a criação de ações de acolhimento dos novos alunos, programas de 

nivelamento, atendimento psicopedagógicos, entre outras, são ações da IES que brotaram das 

análises das avaliações institucionais durante os últimos anos. 

 

A complexidade do mundo externo e sua constante mudança e flexibilidade, levando a 

mudanças de hábitos, costumes e novas formas de aprendizados são fatores de análise da FAL 

Estácio – Faculdade Estácio de Natal. O mundo moderno possui características bastante 

peculiares, como a interatividade proporcionada pela internet, às ampliações das redes sociais, 
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os aumentos dos recursos tecnológicos em todos os campos da ciência empurram a 

humanidade para um novo estágio de desenvolvimento, levando, entre outras coisas, a 

formação de um novo indivíduo, um ser conectado, com amplas possibilidades de interagir com 

o mundo. Nesta perspectiva, a FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal promove o exercício 

desta interconexão humana, através das várias ferramentas de consulta acadêmica, estudo 

complementar, revisão de conteúdo, oferecendo para o estudante um leque de possibilidades 

de conhecimento além sala de aula, através da plataforma virtual SIA e SAVA. 

 

Sabe-se que uma parte dos alunos não tem a vivência com esta nova realidade em seu 

cotidiano, o que dificulta o seu envolvimento e consequentemente sua compreensão da 

importância do domínio destas ferramentas tecnológicas, no entanto, a cada ano verifica-se um 

progresso nesse sentido, o instrumento de análise semestral de avaliação institucional 

apresenta dados crescentes quando se trata satisfação com a qualidade do conteúdo disponível 

na web aula/sala de aula virtual, neste ano observamos um crescimento considerável na 

percepção do aluno, em 2014 o resultado apresentou um percentual de 47%, no ano 2016 este 

item está destacado como um dos itens melhor avaliado, com 72% de satisfeito e 

extremamente satisfeito e no ano de 2017 atingiu um percentual de 76,1%. 

 

A IES vem atendendo ao que foi preconizado no seu Plano de Desenvolvimento Institucional, 

conforme destacado ao longo deste Documento. Tem encontrado algumas dificuldades 

advindas de variáveis externas, impossibilitando o amplo crescimento ideal que a FAL ESTÁCIO 

gostaria. No entanto, persiste no seu crescimento atuando nas várias frentes (extensão, 

graduação, pós-graduação), com o intuito de cumprir com os objetivos estabelecidos no PDI.  

 

Destaca-se que o ano de 2017 foi o ano dedicado a refletir sobre os últimos quatro anos com a 

visita externa de recredenciamento da IES. Foi o momento de reflexão sobre todo o percurso 

que a IES trilhou com base no último Plano de Desenvolvimento (2011-2016). Na ocasião da 

visita, foram verificados as ações institucionais, os programas e projetos institucionais e de 

curso, análise dos objetivos e metas além de todo o registro acadêmico da IES e dos cursos. Na 

ocasião a IES obteve Conceito Institucional (CI) = 4, e estando, ainda, aguardando a publicação 

do ato regulatório correspondente.  

  

Por fim, a FAL ESTÁCIO renova seus esforços para que em 2018 continue em constante 

crescimento, em busca da excelência para cumprir sua missão “Educar para Transformar: 

propiciar a formação continuada por meio de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão, 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade”. 
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