
 

  
 

 

 

 

 

Relatório Parcial 

de 

Autoavaliação Institucional 

2018 
 

 

 

FAL ESTÁCIO – FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL 
 

FAL ESTÁCIO 

 

IES nº 1208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 
 

Março de 2019



 2

Fal Estácio – Faculdade Estácio de Natal 

 

CORPO DIRIGENTE 

 

 Diretor Geral: Tamara Oliveira Souza  

 Gestora Acadêmica: Sandra da Costa Moreira  

 Gestor Administrativo e Financeiro: Luiz Henrique Bonfim Alves 

 

CARACTERIZAÇÃO DA IES 

 

 Instituição Privada: Sociedade Civil, com fins lucrativos. 

 Estado: RN 

 Município-sede: Natal 

 Mantenedora: Sociedade Natalense de Educação e cultura - ANEC 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

 

 Coordenação: Luiz Gustavo Fonseca Batalha  

 Representante(s) do Corpo Docente:  

 Representante(s) do Corpo Técnico-administrativo: 

 Representante(s) do Corpo Discente: 

 Representante(s) da Sociedade Civil: 

  

Ato de Designação da CPA:  

Período de Mandato da CPA:  

Pesquisador Institucional: Luiz Gustavo Fonseca Batalha 

Regulatório: Vanda Selva Subtil 

 

 

 

 

 



 3

 

RESUMO 

 

O presente Relatório, referente a 2018, constitui-se no Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da 
FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal, que trata com detalhe do Eixo 1 (Dimensão 8: Planejamento e 
Avaliação Institucional) e do Eixo 2 (Dimensão 1: A missão e o PDI e Dimensão 3: Responsabilidade 
Social) do SINAES, iniciando o 2º o ciclo avaliativo, em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 
nº 065. Destaca-se que, além dos Eixos 1 e 2, o presente Documento apresenta uma síntese dos demais 
Eixos/Dimensões, no que se refere às ações de melhoria implementadas. Este Documento, elaborado 
pela CPA, a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas pesquisas junto à comunidade 
acadêmica – discentes, docentes e técnico-administrativos -, apresenta os resultados das avaliações 
internas e informações das avaliações externas (cursos e IES, incluindo o ENADE) e os documentos oficiais 
da IES.  Considera-se, ainda, para a autoavaliação da IES, o Índice de Satisfação do Aluno (ISA), a Pesquisa 
de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social da IES – e o 
Questionário Sociocultural anual aplicado aos nossos alunos. Os resultados da avaliação permitem a 
oportunidade de reflexão crítica e propositiva, com base nas limitações e fragilidades encontradas, 
proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento institucional. A 
CPA elabora pareceres relacionados aos 5 Eixos/10 Dimensões do SINAES avaliadas e, ainda, 
recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os setores da IES, a partir do levantamento 
das fragilidades e das forças institucionais. Os Coordenadores e os respectivos NDEs, docentes e 
discentes, reavaliam e redefinem, com base nas ações propostas da CPA, as estratégias e planos de ação 
dos cursos e da IES, que são acompanhados pela CPA, visando efetivar e garantir os compromissos da 
Instituição para com a sociedade. Assim, todos os resultados avaliativos (internos e externos, incluindo o 
ENADE) são ferramentas gerenciais para a evolução da IES e para o planejamento das ações de melhoria 
necessárias.  Nessa direção, podemos indicar as recentes propostas de ações de melhorias advindas das 
análises da CPA: Maior sintonia da CPA com os coordenadores de curso no que se refere a análise dos 
resultados da avaliação institucional dos cursos. A avaliação interna é processo ativo na IES, realizado 
através de programa eletrônico de avaliação para a participação de discentes e docentes. Em 2018.1, a 
IES obteve 79% de adesão do corpo discente a adesão de 100 % do corpo docente à Avaliação. Em 2018.2, 
a IES obteve 63% de adesão do corpo discente, a adesão de 100% do corpo docente e a adesão de 53% 
do Corpo Técnico-administrativo. Entre as potencialidades apontadas nos processos de avaliação interna 
2018, destacam-se: satisfação dos alunos quanto a atuação e competência dos docentes da IES, melhoria 
contínua dos discentes quanto a utilização dos conteúdos disponíveis no WebAula/sala de aula virtual, 
satisfação com a infraestrutura disponível, atendimento aos alunos e o reconhecimento de ofertas de 
atividades acadêmicas complementares disponíveis aos discentes. Como fragilidades, podemos apontar: 
maior dificuldade dos alunos com relação a sua situação financeira, refletindo assim na sua satisfação 
com os processos financeiros decorrentes do seu curso de graduação, atendimento telefônico receptivo 
e desempenho da coordenação de curso. Em 2018, os seguintes cursos receberam visitas in loco: 
Autorização para o curso de Direito, com resultado da avaliação 4 e o reconhecimento do curso de 
Arquitetura e Urbanismo com resultado da avaliação 4. Os cursos da IES não participaram do ENADE 2018. 
Os resultados do ENADE 2017 já foram divulgados e a IES tem, atualmente, conceito 3 no Índice Geral de 
Cursos (IGC). 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 Direção da IES, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de forma a 
assegurar o acesso, a todos, aos resultados da autoavaliação. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente Relatório, referente a 2018, constitui-se no Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da 
FAL Estácio Faculdade Estácio de Natal, que trata com detalhe do Eixo 1 (Dimensão 8: Planejamento e 
Avaliação Institucional) e do Eixo 2 (Dimensão 1: A missão e o PDI e Dimensão 3: Responsabilidade 
Social) do SINAES, iniciando o 2º o ciclo avaliativo, em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 
nº 065. Destaca-se que, além dos Eixos 1 e 2, o presente Documento apresenta uma síntese dos demais 
Eixos/Dimensões, no que se refere às ações de melhoria implementadas. 
 
O Relatório tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com base nas 
avaliações internas e externas realizadas em 2018. 
 
Organizado e coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), o trabalho reuniu contribuições de 
diversos setores institucionais, sendo construído de forma democrática, representando a intenção e a 
aplicação de uma gestão participativa e atenta a todos os seus públicos.  
 
Também, em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, o Documento apresenta-se 
organizado da seguinte forma:  

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

2. Metodologia – descrição dos instrumentos utilizados para coletar os dados, a participação da 
comunidade acadêmica e a coleta, análise, divulgação e utilização dos dados apurados nos 
processos de avaliação interna e externa. 

3. Desenvolvimento – apresentação das ações realizadas para cada Eixo/Dimensão, bem como as  
4. fragilidades e potencialidades identificadas, em consonância com os objetivos constantes do 

Projeto de Autoavaliação Institucional. O capítulo está organizado em cinco tópicos 
correspondentes aos cinco Eixos que contemplam as dez Dimensões dispostas no Art. 3º da Lei 
10.861, que institui o SINAES. Apresenta-se também uma análise da CPA com referência aos dados 
apresentados. 

5. Análise dos dados e das informações – apresentação dos dados avaliativos e um diagnóstico sobre 
a IES, através da análise da CPA sobre os dados contemplados. 

6. Ações com base na análise – apresentação das ações previstas para 2018, com base nos dados 
avaliativos e respectiva análise, visando à melhoria das atividades acadêmicas e da gestão da IES. 
Ainda nesse capítulo, por se tratar de um Relatório Integral, a IES entende que devem estar 
contempladas as ações de melhoria voltadas, nesse último ciclo (2015, 2016 e 2017), para os 5 
(cinco) Eixos do SINAES.  Assim, os quadros representam a síntese dessas ações, por 
Eixo/Dimensão.  
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7. Considerações Finais - onde se pretende demonstrar a importância da avaliação institucional para 
a evolução da IES e uma análise global em relação ao PDI. 

8. Anexos – algumas evidências das ações realizadas. 
 
Ressalta-se que a abrangência do 1º Relatório Parcial, referente ao ano de 2015, postado no sistema e-
MEC, em 2016, também englobou as informações dos Eixos 1 e 2 do SINAES e ações empreendidas pela 
IES, na forma de uma exposição clara e especifica dos eixos trabalhados. Apresentou, ainda, uma breve 
compilação das principais ações e resultados oriundos dos Eixos subsequentes, (Eixos 3, 4 e 5). O 2º 
Relatório Parcial, referente ao ano de 2016 e postado, no sistema e-MEC, em 2017, abordou os Eixos 3 e 
4, apresentando, igualmente, um resumo dos demais Eixos/Dimensões. O Relatório, postado no sistema 
e-MEC, em 2018, em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, constituiu-se num 
Relatório Integral, incluindo todos os Eixos/Dimensões estabelecidos pelo SINAES. 
  
O presente Relatório recomeça o ciclo avaliativo, tratando dos Eixos 1 e 2 do SINAES, além de apresentar 
uma síntese dos demais Eixos/Dimensões. 
 
Durante o exercício 2018, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas pelos diversos 
setores da Instituição, objetivando colher dados para subsidiar os debates realizados durante suas 
reuniões periódicas, bem como para acompanhar a implantação das propostas de atividades e a execução 
de mudanças apontadas pela comunidade acadêmica através dos processos de avaliação internos e 
externos. Ao longo desses encontros, a CPA discutiu os princípios da avaliação institucional, a participação 
da comunidade acadêmica, a ampla divulgação dos resultados obtidos e, sobretudo, como princípio 
fundamental, o uso destes dados visando à melhoria dos serviços prestados pela Instituição. 
 
O presente Relatório tem início com a apresentação Institucional proveniente da ampla participação e 
contribuição da comunidade acadêmica, destacando as ações realizadas nas dimensões citadas e 
reunidas na devida ordem dos Eixos 1 e 2 estabelecidos pelo Sistema SINAES (Lei 10.861/2004 e 
positivadas no Art. 3), contemplando, para cada uma delas, os objetivos vinculados, assim como 
potencialidades e fragilidades encontradas. Assim, o presente Relatório pretende demonstrar as ações 
desenvolvidas pela IES, para os referidos Eixos/Dimensões do SINAES, em consonância com o seu Projeto 
de Autoavaliação Institucional, referendado pelo Conselho Superior.  
 
O Programa de Avaliação Institucional da FAL Estácio 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.  
 
A IES utiliza o processo de avaliação institucional para identificar oportunidades de melhorias, em suas 
práticas administrativas e acadêmicas. Em 2018, a IES desenvolveu ações para superar as fragilidades 
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apontadas nos seus processos de avaliação interna e externa, destacando-se principalmente: Ampliação 
e criação de novos laboratórios específicos dos cursos, melhoria no processo de atendimento aos alunos 
de todos os departamentos da unidade, ampliação de atividades acadêmicas complementares (palestras, 
oficinas de leitura, seminários de pesquisa, iniciação científica, entre outras), ampliação dos espaços 
virtuais de aprendizagem.   
 
Os resultados da Avaliação Interna são estudados e analisados pela CPA, Coordenação de Cursos e a 
Direção, para a identificação das fragilidades da IES. O principal objetivo dessas análises é a busca por 
oportunidades de melhoria e crescimento da percepção de qualidade dos serviços prestados pela IES. 
Destaca-se que, além da Avaliação Interna semestral, a IES considera ainda o Índice de Satisfação do 
Aluno (ISA), onde o discente e o docente avaliam a IES em termos pedagógicos e estruturais. Essa Pesquisa 
serve de base para a CPA agir frente às fragilidades detectadas e seus resultados ficam disponibilizados 
no SIA (Sistema de Informações Acadêmicas). O ISA é apurado a partir do seguinte cálculo: 
 

 
 
Adicionalmente, a IES promove a Pesquisa de Clima Organizacional realizada anualmente e respondida 
pelos colaboradores da área acadêmica e administrativa. Os pontos avaliados nessa Pesquisa são: 
Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura e Valores, Reconhecimento e 
Incentivos, Liderança, Suporte e Engajamento. Para ilustrar os resultados dessa Pesquisa, são 
apresentados os índices de favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez questões mais favoráveis e 
menos favoráveis com seus respectivos índices.  É válido destacar que os resultados da Pesquisa são 
amplamente debatidos pelos gestores da IES. 
 
As potencialidades e fragilidades apontadas nos processos de avaliação interna e externa, no ISA, na 
pesquisa junto ao Corpo Técnico-administrativo e na Pesquisa de Clima Organizacional são utilizadas 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.  
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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 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 membros, conforme 
Regimento próprio, sendo 2 representantes do corpo técnico-administrativo, 2 representantes docentes, 
2 representantes discentes e 2 representantes da sociedade civil organizada. A CPA é autônoma e recebe 
apoio da Direção da IES, tendo inconteste credibilidade junto à comunidade acadêmica. De acordo com 
o Regimento Interno da IES, à CPA compete à condução e acompanhamento dos processos internos e 
externos de avaliação, de sistematização e de prestação de informações solicitadas pelo INEP. A vigilância 
ao PDI atual tem recebido a atenção da CPA que zela pelo seu cumprimento e propõe novas ações, 
quando necessário. 
 
Importante também é a Ouvidoria, canal implantado para receber críticas, elogios, sugestões, e denúncias 
da comunidade interna e externa. Seu objetivo é o de estreitar os vínculos da IES com a comunidade 
interna e externa, estabelecendo diálogos e atuando no aprimoramento dos serviços prestados, bem 
como na prevenção de conflitos. A Ouvidoria é um serviço disponibilizado à comunidade interna e externa 
com atribuições de ouvir, encaminhar e acompanhar críticas e sugestões; funciona em local próprio, com 
pessoal especializado para o trabalho a ser realizado dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela 
sua regulamentação.  
 
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 
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dos diversos segmentos de gestão, identificando as falhas e os pontos fracos da atuação institucional e 
indicando as ações e as alternativas retificadoras desses procedimentos; (e) Agir de modo proativo em 
relação a atos e procedimentos administrativos e/ou acadêmicos que se mostrem incompatíveis com o 
direito do usuário à informação e com a qualidade na prestação dos serviços.     
 
No Portal da Ouvidoria, as demandas poderão ser criadas através do link 
http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx, e estão disponibilizadas das seguintes formas: 

- Denúncias 
- Insatisfações 
- Elogios 

 
A Ouvidoria deve apresentar à IES as demandas ocorridas e encaminhamentos realizados. Havendo casos 
urgentes, estes devem ser apresentados e discutidos em reunião com a CPA. A Ouvidoria deve guardar 
sigilo quanto à identidade dos denunciantes, se solicitado, ou quando entender que a identificação possa 
lhes causar transtornos; direcionar mensagens a departamentos competentes, para que esses informem 
à Ouvidoria sobre solicitação/reclamação/sugestão para que, em posse das informações, o Ouvidor possa 
dar respostas aos solicitantes. 
 
Ressalta-se, ainda, que a IES aplica, anualmente, o Questionário Sociocultural ao seu corpo discente como 
forma de conhecer melhor seu público alvo e adequar serviços e atividades ao seu perfil. 
 
Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a Comissão Própria 
de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, incorpora novos objetivos e mantem-se vigilante no 
acompanhamento das demandas e metas a serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas.   
  

  

 

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 Zona Norte, na Rua Henrique Dias, 305,  
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 na Rua 
Henrique Dias, 305 – Igapó, Natal/RN, CEP: 59104-300, Sede da IES; e, Romualdo Galvão, localizado na 
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), 
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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 2018 o Conceito Institucional 

04 (quatro), sendo Recredenciada através da Portaria nº 654, de 12 de julho de 2018. 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 

2017 (*) 2,8177 3 

                             (*) 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 E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 
TITULAÇÃO  Qtd % REGIME DE TRABALHO Qtd % 

Doutor 05 8,6 Tempo Integral - TI 3 5,1 
Mestre 22 37,9 Tempo Parcial - TP 17 29,3 
Especialista 31 53,4 Horista - H 38 65,5 

TOTAL 58 100  Total 58  100 
 

 

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

específicos e cenários para práticas didáticas, tais como: Brinquedoteca, Laboratórios de Informática, 

Laboratório de desenho, Laboratório de Projetos, Conforto ambiental, Oficina de Maquetes e área de 

convivência e cantina. A Instituição oferece também um Portal de Vagas para divulgar as oportunidades 

de emprego, estágio e trainee encaminhadas por várias empresas cadastradas em todo Brasil. Isto 

possibilita que as empresas tenham contato direto com os alunos para ofertar vagas, realizar processo 
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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 487 alunos, 58 docentes, e 17 colaboradores administrativos, 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, conforme quadro abaixo 
 

       Tabela: Cursos – Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO AUTORIZAÇÃO 
(Portaria nº) 

RECONHECIMENTO 
(Portaria nº) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 
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 918 de 
27/12/2018 

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/2019. 
 

 

Avaliação do Desempenho dos Estudantes no ENADE  

 

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

Avaliação da Educação Superior (SINAES), dentre os indicadores de qualidade do ensino superior, destaca-se 
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o resultado dos ciclos 2013-2017, no qual o Índice Geral de Cursos da FAL Estácio  (IGC) é 3, com um IGC 

Contínuo de 2.8177.  

 

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

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

 

Conceitos dos cursos do ENADE 2017  

CURSO Conceito ENADE (Contínuo) CPC 

Administração  3 4 

Arquitetura e Urbanismo  - - 

Ciências Contábeis  2 4 

Direito 3 4 

Pedagogia  2 3 

CST em Gestão de Recursos 
Humanos  

3 3 

CST em Gestão de Segurança 
Privada  

- - 

Fonte: MEC 
 

 

Evolução do IGC contínuo da FAL Estácio 
 

 

IES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FAL Estácio  3 2 2 3 3 3 

 

 

 

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 
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acadêmico e pretende com ela identificar a eficácia ou não de suas práticas, refletir sobre suas 
fragilidades e possibilidades e, finalmente, explicitar suas políticas, seus objetivos e seu projeto futuro.  
 
A IES entende que o Projeto de Autoavaliação contribui para a aquisição de informações capazes de 
favorecer a definição de estratégias, de ações e de programas visando à melhoria do processo ensino-
aprendizagem, a efetividade institucional e a prestação de contas à sociedade.  
 
O processo de avaliação deve ser o contraponto da proposta institucional, desenvolvida pela IES, 
buscando atender a uma tripla exigência da instituição contemporânea:  

1. Ser um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico;  
2. Ser uma ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária;  
3. Ser um processo sistemático de prestação de contas à sociedade.  

 
Isso significa acompanhar metodicamente as ações, a fim de verificar se as funções e prioridades 
determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É este contraponto entre o pretendido 
e o realizado que dá sentido à avaliação.  É com base nesse referencial que esta IES elabora seu Projeto 
de Autoavaliação Institucional, referendado pelo seu Conselho Superior, ferramenta esta que, aliada ao 
PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, irá constitui-se no alicerce que fundamenta a sua gestão, 
na medida em que serve como: (a) indicador de eficácia da configuração institucional adotada; (b) 
balizadora nas declarações da missão da Instituição; e (c) da relação contida entre a concepção de 
educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 
 
A Autoavaliação Institucional tem por Objetivo Geral: Desenvolver e conciliar o Programa de 
Autoavaliação Institucional como uma mediação capaz de fornecer subsídios, em suas dimensões política, 
acadêmica e administrativa, para o autoconhecimento institucional e o aprimoramento da qualidade da 
gestão, do ensino de Graduação e de Pós-graduação e das atividades de Pesquisa e Extensão. Como 
Objetivos Específicos, a Autoavaliação Institucional visa:  

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

2. Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão;  
3. Fundamentar e viabilizar a política de gestão da IES;  
4. Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas em lei;  
5. Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a atualização/reformulação 

do Projeto Institucional;  
6. Fortalecer o compromisso social da Instituição; e  
7. Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos níveis.  

 
 
2.1  Comissão Própria de Avaliação - CPA 
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O Processo de Autoavaliação na IES conta com a Comissão Própria de Avaliação – CPA designada para 
planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade pelo Processo e para garantir a 
participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna e externa, com o apoio da Gestão 
da IES e de sua Mantenedora. Constituída no âmbito da IES, a CPA é responsável pela condução dos 
processos de avaliação internos e pela sistematização e prestações das informações solicitadas pelo INEP. 
 
A composição da CPA assegura a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica e da 
sociedade civil organizada, com atuação autônoma com relação aos Conselhos Superiores e demais 
órgãos da IES. A CPA é composta, atualmente, pelos seguintes membros:  
 

I. Representante(s) do corpo docente: Luiz Gustavo Fonseca Batalha 
II. Representante(s) do corpo discente: Iranildo Damásio dos Santos 

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: Gustavo 

França de Souza 
 

Essa composição possibilita que as visões e percepções dos diferentes segmentos representados na 
Comissão sejam contempladas no diagnóstico e análise das práticas da IES. 
 
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas as ações previstas 
no processo autoavaliativo. A CPA tem como objetivos: planejar, organizar, sensibilizar a comunidade 
acadêmica quanto à importância da participação de todos no processo e fornecer assessoramento aos 
diferentes setores da Instituição. 
 
Compete à CPA da IES:  

I. Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando as metas 
definidas no PDI e PPI; 

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;  



 15

VIII. Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das Instituições de 
Educação Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  

IX. Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de cursos, seja para 
autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e recredenciamento da 
Instituição, disponibilizando informações resultantes do processo de avaliação interna da IES. 

X. Divulgar os resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo o ENADE, das 
potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam fomentadas com vistas à 
regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas da avaliação. 

 
Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES – Sistema de Avaliação do Ensino Superior – e atenta à 
dinâmica interna da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, 
reflete sobre novos objetivos e se mantem vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem 
alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas. 
 
A avaliação interna, componente da autoavaliação institucional da IES, ocorre semestralmente por meio 
de: 

- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas – 
SIA, que avaliam as dimensões que dizem respeito à IES, aos cursos e às disciplinas. Os 
questionários são respondidos pelos Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-
administrativo.  

- Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (Gestão, Acadêmico, 
Financeiro, Biblioteca, Secretaria etc.), o que ocorre no transcurso do ano letivo, e que busca 
informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de confrontá-las com o que está previsto no PDI.  

- Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos professores e à IES, através 
do processo de Avaliação Interna (o cálculo do ISA é constituído pela média simples dos dois eixos: 
média obtida pelos professores da IES (MP) e média obtida pela instituição/campus (MC). 
Portanto, ISA = (MP + MC) / 2. 

- Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo 
social da IES. Com o resultado dessa Pesquisa, é possível traçar ações de desenvolvimento tanto 
para a IES quanto para os funcionários. Os benefícios que podem ser obtidos são: aumento da 
produtividade; redução da rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho.  

 
A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades de avaliação, de 
acordo com as diretrizes do SINAES, tornando o sistema de autoavaliação um instrumento internalizado 
e aceito pela comunidade, através de um trabalho de sensibilização pela sua relevância, e uma fonte de 
informações capaz de levar a IES a refletir sobre si mesma e tomar as ações corretivas que entender 
necessárias.  
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Os resultados das pesquisas, além de divulgados à comunidade acadêmica, são sistematizados no 
Relatório de Autoavaliação Anual que contem, além dos resultados, análises críticas dos 05 Eixos/10 
Dimensões do SINAES, em consonância com o que prescreve o PDI da IES, bem como sugestões de 
melhoria, com o intuito de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento do PDl. O Relatório 
Anual, construído pela CPA, traça um desenho de qualidade de ensino e serviços ofertados pela IES. 
 
A CPA, ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente e dos relatórios de 
avaliações externas, apresenta aos gestores os resultados consolidados, a base do (re)planejamento das 
ações a serem realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam as ações e 
as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria, como 
a capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de 
melhoria de serviços e infraestrutura. As informações divulgadas para Coordenadores de Cursos e 
gestores permitem uma reflexão sobre a realidade encontrada e definem-se estratégias para minimizar 
as fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades. Portanto, a IES entende que os resultados 
avaliativos são ferramentas gerenciais para seu planejamento e sua evolução.  
 
 
2.2    Participação da comunidade acadêmica  
 
O processo de avaliação institucional da IES conta com o compromisso e apoio dos órgãos executivos da 
IES e a participação de sua comunidade acadêmica, técnico-administrativa e representantes da sociedade 
civil organizada, na Comissão Própria de Avaliação, objetivando a sua efetiva implementação. Essa 
participação ocorre em todas as etapas do processo avaliativo, ou seja, desde seu planejamento, 
sensibilização e operacionalização, até o conhecimento dos resultados e melhorias.  
 
Todo esse processo é articulado, planejando e organizado pela CPA, de acordo com as diretrizes do 
SINAES. A divulgação das informações, o compartilhamento de experiências e a prestação de contas 
constituem, na verdade, as formas de legitimar a participação da comunidade acadêmica sendo, por isso, 
consideradas pela IES como princípio prioritário nos processos de avaliação. 
 
A comunidade acadêmica participa efetivamente do processo de autoavaliação através da aplicação de 
questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, que avaliam as 
dimensões que dizem respeito à IES, aos cursos e às disciplinas. Os questionários são respondidos pelos 
Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-administrativo.  
 
A implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao desenvolvimento do PDI, 
ao desenvolvimento dos PPCs, ao Programa de Avaliação Acadêmica e à realidade dos cursos, constatadas 
pelas informações provenientes das avaliações externas. Os relatos da Ouvidoria também contribuem 
para compor o diagnóstico institucional. 
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Visando ao aprimoramento do seu processo avaliativo, a IES implantou questionário específico para o 
Corpo Técnico-administrativo, aplicado a partir de 2016. Ressalta-se que esse segmento da IES já 
participava da avaliação Institucional, através da Pesquisa de Clima Organizacional. À essa Pesquisa, 
somou-se o referido questionário específico. 
 
 
2.3 Análise e divulgação dos resultados à comunidade acadêmica 
 

2.3.1 Análise dos Resultados  
 
Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA realiza a análise dos dados da 
autoavaliação institucional. Essa análise é estratificada nas perspectivas institucionais, por curso, bem 
como na percepção do docente e discente. Ao finalizar os relatórios com dados originados dos 
instrumentos aplicados internamente (questionários eletrônicos, resultados do ISA e da Pesquisa de 
Clima Organizacional e relatos da Ouvidoria) e dos relatórios de avaliações externas, a CPA apresenta aos 
gestores os resultados consolidados, propondo ações de melhoria e participando diretamente da 
elaboração das ações a serem realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas, incluindo o 
ENADE) subsidiam as ações e as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite 
indicar ações de melhoria, como a capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e 
oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. Quando as informações são 
divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os Gestores, é feita uma reflexão com os docentes 
(pelos Coordenadores) e com os demais colaboradores (pelos Gestores) sobre a realidade encontrada e, 
então, definem-se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades.  
 
A CPA elabora pareceres sobre os resultados avaliativos relacionados às 10 dimensões /5 Eixos do SINAES 
e, com base neles, propõe recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os setores da 
IES, a partir do levantamento das fragilidades e das potencialidades institucionais. As oportunidades de 
melhorias e os pontos fortes identificados no processo de avaliação contribuem para a definição das 
estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados avaliativos contribuem para a avaliação do 
desempenho das estratégias e iniciativas implantadas no ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica 
ou a manutenção das estratégias desenvolvidas. Em função da avaliação, novas estratégias e iniciativas 
podem ser definidas para superar as fragilidades identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, a 
cada ciclo de autoavaliação, elabora documentação com informações relacionadas a esse processo 
(resultados das pesquisas, ENADE, pontos fortes e fragilidades e evolução dos indicadores institucionais) 
e os apresenta à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, com respectivos docentes e discentes, 
reavaliam e redefinem junto com os Gestores da IES, as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. 
A CPA acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES como um todo para verificar a implantação das 
melhorias sugeridas e dos planos de ação, no sentido de efetivar e garantir os compromissos da 
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Instituição para com a sociedade.   
 
Os relatórios emitidos são enviados aos gestores, para análise e elaboração de Planos de Ação em prol 
da reversão de quadros, quanto às fragilidades detectadas, e manutenção e/ou aprimoramento dos itens 
identificados como potencialidades. O mesmo é efetuado em relação aos Coordenadores dos Cursos e 
NDE. A CPA analisa os dados quantitativos e efetua análise qualitativa das manifestações dos alunos, dos 
professores e dos colaboradores administrativos.  
 
Os resultados avaliativos, envolvendo alunos e professores em cada disciplina dos cursos ofertados e 
colaboradores administrativos, nas avaliações institucionais, são apresentados e debatidos nas reuniões 
de Colegiado de cada Curso e pelo respectivo Núcleo Docente Estruturante, finalizando em discussão nos 
Colegiados Superiores da IES. 
 
 

2.3.2 Formas de divulgação dos resultados à Comunidade Acadêmica: 
 
Com os dados tabulados e analisados estatisticamente, os representantes da CPA convocam reuniões 
setoriais, em formato de grupos focais, de forma que as respostas produzidas pelos instrumentos de 
investigação possam ser apreciadas, analisadas e discutidas com cada participante do processo. A 
comunidade acadêmica toma conhecimento dos resultados por meio de relatórios produzidos e postados 
nos principais murais da IES. 
 
Adicionalmente, a CPA disponibiliza uma cópia do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional aos 
gestores, bem como na Biblioteca e na Sala dos Professores e ainda o resumo do Documento, no site da 
IES, em atendimento à legislação. Também, as informações são apresentadas, pela CPA, nas reuniões 
para gestores, coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 
  
 
2.4   Elaboração do Relatório de Autoavaliação   
 
Os Relatórios de Autoavaliação Institucional da IES, considerando os relatórios parciais e finais, são 
elaborados pela CPA e sempre foram postados anualmente no sistema e-MEC, no prazo previsto pela 
legislação vigente, apresentando os resultados da Autoavaliação Institucional realizada, com base nas 
avaliações internas e externas.   
 
O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos fortes relacionados 
às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante instrumento para a tomada de 
decisões da IES e deve estar retratado nos referidos Relatórios, contribuindo para o processo de gestão 
e evolução da IES. 
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Os Relatórios são referências para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A 
autoavaliação da IES está consolidada nos Relatórios de Autoavaliação Institucional, que têm por 
finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação externa. 
 
O acompanhamento dos resultados avaliativos, de forma permanente, mostra a preocupação da 
Instituição na perspectiva de seu aprimoramento. O trabalho desenvolvido pela CPA, a cada ciclo 
avaliativo, faz com que a avaliação seja mais fortalecida, sendo percebida por todos da comunidade 
acadêmica como um processo indispensável para o autoconhecimento, sendo fundamental para a 
visualização de fragilidades e potencialidades, com vistas a manter ou alterar rotas, promovendo 
mudanças inovadoras. A utilização dos resultados de forma progressiva ao longo dos momentos 
avaliativos promove significativos avanços para a FAL Estácio, que podem ser vislumbrados pelos níveis 
de satisfação progressivos obtidos junto à comunidade acadêmica.  
 
Os Relatórios são elaborados pela CPA, a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas 
pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas e os documentos oficiais 
da IES. No caso dos questionários respondidos nas pesquisas internas, avalia-se a pertinência das 
respostas, já que essas pesquisas representam a “percepção” da comunidade acadêmica sobre a 
realidade da IES. Para tanto, os resultados das pesquisas são confrontados pela CPA com informações dos 
documentos da IES (PDI e PPI) e relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações Externas.). Assim, 
assegura-se que as informações obtidas reflitam a realidade da IES.     
 
Conforme já assinalado, um resumo do Relatório com as principais informações é disponibilizado no site 
da IES. Uma cópia na íntegra do Relatório também é encaminhada pela CPA à Gestão da IES 
(coordenadores, docentes e colaboradores), à Sala dos Professores e Biblioteca da IES, de forma a 
assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação 
institucional da IES. 
 
Por fim, ressaltamos que os Relatórios de Autoavaliação, em suas versões parciais e finais, sempre 
obedecem à data de postagem prevista no sistema e-MEC, possuem clara relação entre si e impactam a 
gestão da FAL Estácio, promovendo mudanças inovadoras que contribuem para a evolução institucional. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1   EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

 
Objetivos do Projeto 

 
Ações Realizadas 

Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

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

Os resultados das avaliações internas 
e externas realizadas no ano de 2018 
foram elementos de confrontação 
com o planejado no Plano de 
Desenvolvimento Institucional 
desenvolvido para o quinquênio 
2016-2020.  

... PDI encontra-se próximo da 
realidade, com os objetivos e metas 
alinhados com as metas 
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), me maio de 2017. 

... Manter atualizado o Plano de 
Desenvolvimento Institucional. 

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 a 
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). 
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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. 

Presença e atualização semestral  
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 cada vez mais conhecido 
pela comunidade acadêmica. 

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. 

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 

... Informações utilizadas como 
referência para melhoria dos 
cursos, com inclusão de atividades e 
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acompanhar e discutir o sistema de 
autoavaliação interna da IES. 

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. 

Dificuldade em executar a ação 
junto com os coordenadores 
de curso em função da  
demanda na rotina.   

Manter os PPCs atualizados. 

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

Construção semestral de mural da 
CPA, apresentação em arquivo digital 
para apresentação a comunidade 
acadêmica e arquivo dos 
documentos.  

... Ampliação e manutenção de canais 
de comunicação com a comunidade 
interna. 

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 
envolvidos no ENADE. 

 

 

 Síntese da avaliação Interna (2017 e 2018) – IES e Cursos 

ISA – Índice de Satisfação dos Alunos - CURSOS 

CURSO 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 

Administração 3,90 3,76 7,24 7,73 

Arquitetura e Urbanismo  4,42 4,67 8,71 8,68 

Ciências Contábeis  3,76 3,61 7,10 7,43 

Direito 4,03 4,09 7,58 7,86 

Pedagogia  4,00 3,95 7,68 7,74 

CST em Gestão de Recursos Humanos  3,98 3,79 7,54 7,78 

CST em Gestão de Segurança Privada  4,12 3,79 7,18 7,72 

 

ISA – Índice de Satisfação dos Alunos – IES 
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2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 

3,90 3,90 7,53 7,96 

 

 Síntese das Avaliações Externas (2018) – IES e Cursos 

 

CURSOS AVALIADOS - 2018 

CURSO MODALIDADE ATO AUTORIZATIVO CONCEITO (CC) 

Direito Presencial Autorização 4 

Arquitetura e Urbanismo Presencial Reconhecimento 4 

 

IES 

ATO AUTORIZATIVO ANO CONCEITO (CI) 

Recredenciamento 2018 4 

 

 

 Síntese do ENADE 2017, publicado em 2018  

  

CURSO ENADE CPC 

Pedagogia 2 3 

 

                                                                                                                             IGC 2017  

CONTÍNUO CONCEITO/FAIXA 

3 2.8177 
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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 e dar 
cumprimento à Missão da IES. 

Formatação dos planos de ação 
setorial, de cursos e gestão da IES 
alinhado com as metas do PDI e dos 
resultados da avaliação institucional. 

... 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 
fortalecer o conhecimento da missão 
da IES para toda comunidade 
acadêmica. 

... Proporciona maior envolvimento da 
comunidade acadêmica; 

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

As ações voltadas a graduação e a 
pós-graduação estão em 
alinhamento com as metas 
estabelecidas do PDI 

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

Garantir a coerência entre o PDI 
e as práticas de extensão 

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. 

... Disseminação do conhecimento por 
meio de diversas formas de interação 
com a comunidade e os atores sociais, 
com projetos de qualidade e 
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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 realizada 
dentro dos eixos descritos no Plano 
de Desenvolvimento Institucional. 

... Participação ativa dos alunos nas 
atividades desenvolvidas.  
Contribuições no que se refere à 
diversidade e ao meio ambiente, com 
destaque ao Projeto praia Limpa, Praia 
Viva. 

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

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

Criação de mais ações voltadas 
ao desenvolvimento 
econômico e social. 

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. 

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

Criação dos planos de ação setorial, 
de cursos e gestão da IES alinhados 
com as metas do PDI e dos resultados 
da avaliação institucional. 

... Garantia da execução das metas 
estabelecidas no PDI, previstas para 
2018. 

 

 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Resultados alcançados 
Fragilidades Potencialidades 

Implementar atividades 
voltadas para a 
responsabilidade 
socioambiental previstas no 
PDI. 

Realização de ações voltadas a 
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. 

 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. 
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Implementar atividades 
voltadas à inclusão social 
previstas no PDI. 

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

 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. 

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

Realização de atividades voltadas a 
contribuição ao desenvolvimento 
regional como: a participação do 
Núcleo de Prática Jurídica na 
contribuição com a sociedade no 
quesito responsabilidade social da 
IES, 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 levem 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 
previstas no PDI. 

Realização de ações voltadas a 
responsabilidade 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 que envolve os 
discentes e cria um espírito de 
solidariedade e de responsabilidade 
social. 

Consolidar os Programas de 
Extensão e os Projetos de 
Responsabilidade Social, para 
difundir e promover ações para 

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

 Ações à cada ano tornando-se cada 
vez mais familiarizado e valorizado 
pelos alunos. 
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a comunidade universitária e a 
sociedade, com vistas à 
formação do aluno pretendida 
pela Instituição. 
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Síntese dos Eixos 3, 4 e 5 – Principais ações realizadas - 2018 

 
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 
 

 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação, a Extensão 
 

 Principais ações realizadas 
Ensino (graduação) Consolidação da qualidade dos cursos, através do 

acompanhamento da proposição e da implantação de 
revisões curriculares e de novos Projetos Pedagógicos de 
Curso (PPC). 

Ensino (pós-graduação) Definição de novos cursos bem como a manutenção dos 
cursos existentes tendo sempre como referência a 
aderência com os cursos de graduação 

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

Extensão Realização de atividades extensionistas envolvendo a 
comunidade, tais como: Gente alegrando gente, Praia 
limpa, praia viva, tributação e cidadania, entre outros. 

 
 

 Dimensão 4: A comunicação com a Sociedade 
 

 Principais ações realizadas 
Comunicação Interna Atualização semestral de análise dos quadros 

informativos da IES, tendo em vista manter atualizada 
informações gerais sobre a IES, atendendo a legislação 
vigente. Divulgação dos resultados das avaliações internas 
e externas, uso de mecanismos de transparência 
institucional com o uso de canais diversificados 
(Impressos e Virtuais). Ouvidoria. 

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

 
 

 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Estudantes 
 

 Principais ações realizadas 
Programas de Apoio Pedagógico   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. A IES conta com programas 
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que possuem o suporte do ambiente virtual, dando maior 
liberdade ao aluno atuar de acordo com suas 
necessidades, como o Programa de Nivelamento, Nova 
Chance, Prepara, Programa de Convênios etc. 

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

Programas de Apoio à Pratica 
Profissional 

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. 
Promove a inserção e o acompanhamento dos Estágio 
curriculares e dos não obrigatórios. 

Programas de apoio ao 
financiamento de estudos 

A IES mantém os programas de financiamento e de bolsas 
para os alunos como Bolsa Convênio, Bolsa colaborador, 
Bolsa Professor, FIES, PROUNI, e outros programas: 
Financiamento sem juros, Seguro educacional, PAR e 
Amigo Indica Estácio. 

Programas de acolhimento e 
permanência 

Consolidação do projeto “Boas Vindas”, que objetiva 
acolher o aluno ingressante e esclarecer dúvidas sobre as 
ferramentas à serem utilizadas pelo aluno e promover a 
integração entre eles. 

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

Com a abertura anual do edital de iniciação científica, visa 
proporcionar o estímulo à produção discente. 

Acessibilidade pedagógica e 
atitudinal 

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. 

Atendimento psicopedagógico 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. 

Internacionalização  
Acompanhamento de Egressos Realização de convites para participação dos eventos na 

unidade. Reconhecimento do egresso através do 
programa Alumini, que visa reconhecer o egresso que 
conquistou reconhecimento no mercado de trabalho.  

Representação discente nos 
Órgãos Colegiados da IES 

Previsto no Regimento da IES. 

 
 
 
Eixo 4 – Políticas de Gestão 
 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
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Corpo Docente Principais ações realizadas 
Programas de capacitação 
Docente e formação continuada 

Por meio do Programa de Incentivo à Qualidade Docente 
– PIQ, executado pela EDUCARE – Universidade 
Corporativa da Estácio, o docente tem a oportunidade de 
participar de vários cursos voltados a várias áreas do 
conhecimento. 

 
Corpo Técnico administrativo Principais ações realizadas 

Programas de capacitação e 
formação continuada 

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

 
 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

 Principais ações realizadas 

Autonomia e representatividade 
dos órgãos colegiados 

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. 

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

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. 

Sistematização e divulgação das 
decisões colegiadas 

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

 
 

 Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 
 

 Principais ações realizadas 
 Acompanhamento da 
sustentabilidade financeira 
indicada no PDI 

Monitoramento e análise sistemática da inadimplência 
pela direção da IES, com controle e gerenciamento das 
coordenações de curso. 

 
 
Eixo 5 – Infraestrutura 
 

 Dimensão 7: Infraestrutura física e tecnológica 
 

 Principais ações realizadas 
 Infraestrutura física Participação de empresa contratada para cuidar da manutenção e 

limpeza da infraestrurura da unidade é semestralmente avaliada 
pelos alunos e vem conseguindo excelentes níveis de satisfação. 
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 Infraestrutura 
tecnológica 

Investimentos vem sendo realizado na infraestrutura tecnológica 
da unidade tendo em vista a modernização dos acessos ao 
ambiente virtual de aprendizagem e na qualidade e rapidez dos 
acessos a internet.   

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

A FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal vem a cada ano fortalecendo sua cultura de avaliação. 

Através da Comissão Própria de Avaliação - CPA, usada como instrumento de intersecção entre as 

demandas da comunidade acadêmica e o planejamento contido no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, a CPA busca alinhar as metas contidas no PDI e, ao mesmo tempo, atender as 

demandas advindas da avaliação institucional. Observa-se que a IES vem promovendo ações e 

imprimindo esforços no sentido de atender as sugestões decorrentes dos resultados da avaliação 

externa.   

 

Aliado a isso a Comissão Própria de Avaliação vem ganhando espaço no sentido de cumprir com a 

ampliação das divulgações dos resultados da avaliação institucional para os alunos. Com a 

colaboração dos NDEs bem como os coordenadores de curso a CPA vem promovendo ações no 

sentido de criar um ambiente em que se discuta os resultados, pontuem questões, verifiquem os 

pontos positivos e analisem os negativos, sempre no sentido de construir cenários e atender as 

metas estabelecidas pelo PDI. 

 

A gestão da IES possui como instrumento de controle dos resultados da avaliação institucional os 

planos de ação setorial, de cursos e da CPA alinhado com o da direção da unidade. O objetivo é 

apresentar ações que promovam respostas a insatisfação dos alunos e ao mesmo tempo esteja 

alinhado com as metas do PDI. 

 

Os projetos e atividades da IES são utilizadas para estimular a relação transformadora entre a IES 

e a sociedade, para isso foram realizadas diversas ações que promovem a cidadania, o respeito ao 

meio ambiente e a diversidade. A participação e o envolvimento dos alunos, em alguns cursos, 

apresentam um elevado número de participação, no entanto, carece em outros. 
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Sobre esta questão, os aspectos 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 institucionais 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, 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, cursos 

online, oferecendo para o estudante um leque de possibilidades de conhecimento além sala de 

aula, através da plataforma virtual SIA e SAVA. 
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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.  

 

O ano de 2018 contribuiu bastante para o aprimoramento da IES no que se refere a avaliação 

institucional. Alcançou vitórias com a autorização do curso de Direito na Unidade Zona Norte e o 

reconhecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo, ambos com conceito 4. Esses resultados 

em 2018 vêm coroar o trabalho desenvolvido pela CPA junto as coordenações de curso e NDE, 

realizando ações, promovendo debates, análises e divulgação dos resultados, tendo sempre como 

referência as metas contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional.    

 

Finalmente, a FAL ESTÁCIO renova seus esforços para que em 2019 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 do Natal, Estado do Rio Grande do Norte”. 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

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

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Ações de Melhoria previstas para 2019 
Item Ação prevista 
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. 

Diagnosticar as tarefas 
acadêmicas nas dimensões 
ensino, pesquisa e extensão; 
Fundamentar e viabilizar a 
política de gestão da FAL Estácio - 
Faculdade Estácio de Natal; 

Consolidação da política de gestão da IES alinhadas com 
as demandas executivas advindas da complexidade do 
mundo corporativo, tendo em vista aumentar sua 
capacidade administrativa e de gestão. Intensificação em 
2015 do Programa de Excelência em Gestão na unidade. 

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. 

Continuação da avaliação institucional de forma 
semestral. 
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 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ações de Melhoria previstas para 2019 
Item Ação prevista 
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. 

Fortalecer as ações voltadas ao fortalecimento da cultura 
da avaliação na IES. 

Reforçar continuamente as ações 
de relacionamento com a 
Comunidade externa, para o 
desenvolvimento de convênios e 
ações corporativas. 

Realizar 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. 

Cumprimento adequado dos 
processos regulatórios, tendo em 
vista os resultados de avaliação 
externa satisfatórios. 

Acompanhar os eventos regulatórios previstos para 2019.  

 

 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
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Ações de Melhoria previstas para 2019 
Item Ação prevista 
Promover ações de 
Responsabilidade Social 

Fomentar em toda a comunidade acadêmica o 
compromisso com a sociedade e incentivar em toda 
instituição ações de responsabilidade social 

Promover ações voltadas ao 
desenvolvimento da inclusão 
social, da democracia, promoção 
da cidadania, de atenção a 
setores sociais excluídos e 
políticas de ação afirmativa. 

Fomentar em toda a comunidade acadêmica o 
compromisso com a sociedade e incentivar em toda 
instituição ações de responsabilidade social 

Promover parcerias com 
instituições públicas e privadas e 
com o mercado de trabalho. 

Fortalecer o setor responsável em estabelecer parcerias 
com os stackholders. 
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 ANEXOS 

 

A FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal ao longo do ano de 2018 realizou várias ações voltadas ao ensino, a iniciação científica e a 
extensão, promovendo atividades que envolvem o aluno e a comunidade externa. Ações de responsabilidade social, educação ambiental, de 
qualificação profissional e de conscientização relacionado ao respeito a diversidade racial, religiosa etc. com imensa participação discente e 
docente as atividades desenvolvidas em 2018 podem ser consideradas um sucesso. Vejamos abaixo a síntese com os registros fotográficos 
das ações desenvolvidas ao longo do ano de 2018.  
Projeto Boas Vindas 
O projeto Boas Vindas é um projeto consolidado pela FAL Estácio e tem como objetivo central proporcionar ao aluno calouro a 
oportunidade de sentir-se ambientado ao ingressar no ensino superior, iniciando o primeiro dia com uma recepção calorosa.  
Com realização de palestras, workshops, trotes solidários, o projeto boas vindas visa já envolver o aluno no mundo acadêmico com temas e 
conhecimentos que o aluno deve assimilar logo quando ingressa no ensino superior. 
 
 
Fotos 
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Recepão na parte externa da unidade 
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Fotos internas da unidade, com apresentação de produtos de empresas parceiras 
 

   
 

   
 
Aulas Inaugurais, com a participação de profissionais do mercado de trabalho convidados  
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Registro depoimento de aluno 

  
 
Projeto Praia Limpa Praia Viva 
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Este projeto tem como objetivo realizar atividade de cidadania voltada à preservação do meio ambiente, com a coleta de lixo e conscientização 
dos frequentadores da Praia da Redinha – Zona Norte de Natal/RN. Este projeto teve a participação de 6 docentes e mais de 40 alunos, essa 
ação de responsabilidade social e ambiental encontra-se no seu terceiro ano. 
Fotos  
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Projeto Comunidade Ativa  
O presente projeto tem como objetivo desenvolver junto a comunidade localizada na Zona Norte da Capital, ações que possibilitem uma 
troca de conhecimento dentro da necessidade do grupo e oferecer aos acadêmicos extensionistas convivência com a realidade social e a 
prática pessoal;  através de igrejas e centros comunitários localizados no entorno da Faculdade. O público alvo será de jovens e adultos que 
pretendem entrar no mercado de trabalho, seja como funcionários, empreendedores, como também auxiliar no planejamento das finanças 
pessoais. 
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Projeto Kizomba Kilombola 
 
Projeto desenvolvido pelo curso de Pedagogia, o Kizomba Kilombola é um projeto institucional que visa conscientizar e informar ao 
público acadêmico e a sociedade da riqueza da cultura negra e africana. Visando educa-los e conscientizá-los sobre a importância de se 
respeitar as diferenças de raças e religiosas este projeto vem apresentar um pouco da cultura negra. Tem como foco também atender a 
legislação  quanto ao ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. 
Fotos 
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Projeto Recriando Espaços 
O projeto Recriando Espaços tem como objetivo proporcionar atividade prática para os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAL 
Estácio inserida no escopo do trabalho do Arquiteto e Urbanista, proporcionando vivências reais da profissão e estreitamento de laços com a 
comunidade local (através das instituições sociais). 



 48

Este projeto tem o alcance regiões que compreendem o entorno da IEs, como a comunidade Beira Rio e o bairro de Igapó, além de 
instituições sociais, creches e educação infantil, com a participação de 6 alunos do curso. 
Fotos 
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Projeto RH Carreiras 
O projeto de extensão RH CARREIRAS tem objetivo de exercitar a cidadania através da socialização dos conteúdos aprendidos com a 
população menos favorecida que forma a Zona Norte da região metropolitana de Natal, através da orientação básica profissionalizante como: 
dicas para a elaboração de um currículo profissional, como se comportar em uma entrevista de emprego, orientação para capacitação e 
desenvolvimento comportamental, dentre outras atividades 
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O projeto procura orientar os alunos das escolas estaduais e municipais diante das dificuldades encontradas, em sua iniciação profissional. 
Além disso, ao tornar os discentes da Fal Estácio – Faculdade Estácio de Natal, organizadores e executores dessas orientações, busca-se 
formar neles a capacidade de colocar em prática os conteúdos vistos em sala de aula. Por meio de práticas voluntárias, os discentes da Fal 
Estácio – Faculdade Estácio de Natal podem perceber a importância de suas ações no desenvolvimento de jovens, aprendem que a prática da 
cidadania é um dever de todos e que ela é possível por meio de ações socialmente responsáveis oriundas de um planejamento estruturado e 
organizado. 
Ao mesmo tempo em que o RH CARREIRAS contribui para a formação dos nossos discentes, também beneficia os alunos da rede estadual 
e municipal, na medida em que permite a formação consciente destes alunos, mostrando-lhes, por meio das orientações, que o preparo 
profissional vai além de habilidades técnicas: inclui também um comportamento profissional guiado pela ética e por ações sustentáveis. As 
atividades são desenvolvidas em parceria com as escolas estaduais e municipais que auxiliam com a infraestrutura necessária. 
 
Fotos  
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Projeto Escritório de consultoria em GSP 
O Escritório de Consultoria em Gestão de Segurança Pessoal e Patrimonial foi criado para atuar na realização de eventos na área de segurança 
privada e na prestação de consultoria às pessoas comuns e empresas, tanto através de visitas técnicas, quanto através de seminários, minicursos 
e etc.  
As atividades foram colocadas em prática pelos alunos e egressos voluntários do Curso de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada, os 
quais, atuaram sob a orientação do professor coordenador. Realizando várias atividades em 2018, o Escritório de Consultoria em Gestão de 
Segurança Privada conta com a participação de mais de 20 alunos do curso e recebeu mais de 800 pessoas nas atividades desenvolvidas ao 
longo do ano. 
Fotos 
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Projeto Matemática descomplicada para o ENEM 
 
Visando criar ações de responsabilidade social e ao mesmo tempo estreitar os laços com instituições que envolvem o entorno da IES, foi 
criado o Projeto Matemática Descomplicada para o ENEM. Este projeto, de autoria da professora de Matemática da IES, visa realizar aulas 
de matemática para os jovens associados a essas instituições que tenham interesse em participar da preparação para o exame do ENEM. 
Fotos 
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Registros de ações de relacionamentos institucionais, palestras, simpósios, oficinas, mostras e feiras realizadas pela IES em 2018. 
Relacionamento Institucional 
Faculdade Estácio de Natal - Campus Zona Norte sediou no dia 16 de março de 2018 o 3º Congresso de Líderes pela Paz, cujo tema foi “O 
papel da mulher na família e na construção de uma cultura de paz”. Na ocasião houve a nomeação de Embaixadoras da Paz da Federação 
para Paz Universal (UPF) e, entre as novas embaixadoras destacaram-se as seguintes autoridades:  
 
Danielle Mafra - Secretária Municipal de Esporte da Cidade do Natal; 
Justina Iva de Araújo - Secretária Municipal de Educação da Cidade do Natal; 
Elequicina Santos - Secretária Municipal de Mobilidade Urbana da Cidade do Natal;  
Márcia Maia – Deputada Estadual do RN  
Andréa Ramalho - Secretária Municipal da Mulher e primeira dama do município de Natal, na época.  
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Relacionamento Institucional 
Faculdade Estácio de Natal - Campus Zona Norte foi representada pelo Professor Especialista em Política e Gestão de Segurança Pública, 
Vantuil de Oliveira, no III SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o qual ministrou a palestra: "Violência Urbana: 
Como se prevenir" no auditório da Reitoria do IFRN. 
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Relacionamento Institucional 
Faculdade Estácio de Natal - Campus Zona Norte, representada pela Professora Ilanna Revorêdo e alunos, por meio de seu projeto de Extensão 
"Ribeira Minha Ribeira, participou de encontro de Projetos de Extensão realizado na Galeria de Artes B-612, no histórico bairro da Ribeira 
(Natal-RN) dia 09 de junho de 2018. O evento promovido pelo professor Clewton e pela professora Eunádia, da UFRN coordenadores do 
projeto "Ribeira Desenhada“. O evento contou com a presença do Sr Anchieta Miranda (proprietário da Galeria de Artes B-612), Henrique 
Fontes (Teatrólogo e diretor da Casa da Ribeira) e Mariana Area (produtora cultural) para discutir o tema "Resistência na Ribeira". O evento 
iniciou com a participação dos "Urban Sketchers Natal", depois a roda de conversa e encerrando com participação do "Grupo de Ópera Canto 
Dell'arte". 
Fotos 
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