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RESUMO  

 

O Relatório de Autoavaliação Institucional da ESTÁCIO FATERN 2013, oportuniza uma reflexão 

crítica e propositiva, bem como a identificação dos aspectos positivos, as limitações e fragilidades da 

IES, proporcionando assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento 

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

contribuições de diversos setores Institucionais, sendo construído de forma democrática, representado 

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

Estácio do Rio Grande do Norte oferece 08 cursos, sendo 06 na Graduação (Administração, 

Enfermagem, Fisioterapia, Serviço Social, Nutrição e Publicidade e Propaganda) e 02 cursos 

tecnológicos (Gestão Financeira e Redes de Computadores). No exercício 2013, em conformidade 

com o PDI, foi solicitada e autorizada a oferta do curso de Psicologia. A IES disponibiliza cursos de 

pós-graduação lato sensu, implantados e desenvolvidos para atender às diferentes carências regionais. 

Dentre as ações de responsabilidade social desenvolvidas no exercício 2013, destacamos aquelas 

voltadas para os interesses e necessidades da maioria da população, visando ao desenvolvimento 

regional e de políticas públicas e que permitem que os alunos dos cursos da ESTÁCIO FATERN 

ponham em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, funcionando como uma porta de 

entrada dos estudantes no mercado de trabalho, com atendimentos gratuitos à população na Clínica 

Escola de Fisioterapia, Consultório de Enfermagem, Agência Escola de Publicidade e Propaganda, 

Escola de Negócios e apoio do Serviço Social. Observa-se uma constante a preocupação com a 

coerência entre as unidades curriculares e os objetivos dos cursos, visando atender as aspirações dos 

egressos, sendo a prática do docente feita de maneira a incentivar a autonomia intelectual do aluno, 

utilizando o material didático disponibilizado gratuitamente pela instituição, possibilitando que, por 

meio da experiência vivenciada ao longo do curso, o aluno tenha a oportunidade de correlacionar 

teoria e prática. As instalações físicas da unidade são amplas e agradáveis, com acessibilidade para 

pessoas portadoras de deficiências físicas, apresentando-se adequada ao desenvolvimento dos 

trabalhos acadêmicos, técnico-administrativo e gerencial. A Biblioteca mantêm em seu acervo, 

aproximadamente 8880 títulos, com mais de 32.290 exemplares cadastrados, sendo 23.787 livros, 

2.451 exemplares de periódicos nacionais e internacionais, 764 CD-ROMs, 135 DVDs, 160 itens de 

referência (atlas, dicionários, enciclopédias, etc), além de manuais, apostilas, regulamentos 

institucionais, PDI, PPCs dos cursos, entre outros, com todo esse material está cadastrado no sistema 

PERGAMUM. Existe um permanente estímulo à utilização da Biblioteca Virtual, tanto para leitura de 

obras literárias específicas da área de atuação de cada curso, quanto de temas a elas correlacionados. 

Dentre as principais melhorias no decorrer do ano destacam-se: a revitalização da fachada da IES, 

pintura, a otimização dos espaços, dando mais visibilidade aos setores, melhoria da sinalização 

interna e novas reformas estruturais, tais como: ampliação do acervo da Biblioteca, instalação de 03 

novos laboratórios para o Curso de Psicologia, readequação de espaços, melhoria dos quadros das 

salas, com aquisição de novos Datashow. Atendendo às diretrizes do SINAES – Sistema de 

Avaliação do Ensino Superior e atenta à dinâmica interna da Instituição, a CPA foi, ao longo do 

processo avaliativo, incorporando novos objetivos e mantendo-se vigilante ao acompanhamento das 

demandas e metas a serem alcançadas.  Igualmente, para fortalecimento e transparência do processo 

de avaliação, a CPA apresentou os resultados da avaliação institucional para todos os segmentos 

envolvidos, destacando as ações de melhorias decorrentes do processo, ou seja, ações e projetos a 

serem implementados no sentido de alcançar as metas propostas no PDI. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apresentamos o Relatório de Autoavaliação Institucional, referente ao exercício de 2013, da 

Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte – ESTÁCIO FATERN onde elencamos, de forma clara e 

objetiva, todas as ações desenvolvidas pela IES, as avaliações externas e internas transcorridas e os 

impactos destas na gestão e na comunidade acadêmica. 

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

contribuições de diversos setores Institucionais, sendo construído de forma democrática, representado 

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

Durante o exercício 2013, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas pelos 

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

durante suas reuniões mensais, bem como para acompanhar a implantação das propostas de atividades 

e a execução de mudanças apontadas pela comunidade acadêmica através de autoavaliações 

anteriores. 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. 

Resultado da ampla participação e contribuição da comunidade acadêmica, o Relatório tem 

inicio com a apresentação Institucional, destacando as ações realizadas em cada uma das dimensões 

estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior – SINAES (Lei 

10.861/2004), positivadas no art. 3, quais sejam: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão; Responsabilidade Social; Comunicação com a Sociedade; 

Políticas de Pessoal; Organização e Gestão Institucional; Infraestrutura Física; Autoavaliação; 

Políticas de Atendimento aos Discentes; e, Sustentabilidade, contemplando, para cada uma delas, os 

objetivos vinculados, assim como potencialidades e fragilidades encontradas.   

A CPA, mais uma vez, reitera a importância das contribuições e do apoio recebido das 

instâncias gestoras e de seus membros. O acesso a dados, informações, análises, relatório gerenciais e 

outros documentos institucionais permitiram essa consolidação. Ressaltamos que a divulgação do 

Relatório e seus desdobramentos constituem um dos pontos prioritários de continuidade da 

autoavaliação, como forma de discutir e compreender a Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte e 

seu papel político e social na sociedade. 
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1.1  Apresentação da ESTÁCIO FATERN 

 

1.1.1 Dados históricos. 

 

 A Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte – FATERN, mantida pela 

Sociedade Universitária de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte S/S Ltda. – SUDERN foi 

aprovada pelo parecer nº19/2007 do Conselho Nacional de Educação e Credenciada pela Portaria nº. 

206/2007 do Ministério da Educação, tendo o seu funcionamento autorizado através do Parecer CES 

19/2007, publicado no Diário Oficial da União em 02 de fevereiro de 2007. Em dezembro de 2010, a 

IES foi Recredenciada pelo MEC com conceito 04 (quatro), Portaria nº 1.273, de 19 de outubro de 

2012. 

Adquirida em abril de 2011 pela Estácio Participações S.A., a Faculdade de Excelência 

Educacional do Rio Grande do Norte – FATERN passou a chama-se de ESTÁCIO FATERN – 

Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, através da Portaria nº 483, de 16 de dezembro de 2011 

(publicada no DOU de 19 /12 / 2011). 

A ESTÁCIO FATERN, no que se refere às avaliações externas, mostrou-se preparada no que 

tange às dez dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior – 

SINAES (Lei 10.861/2004) avaliadas, obtendo e mantendo o Índice Geral de Cursos – IGC, com 

conceito igual a 03 (três). 

 

A IES teve seus primeiros cursos autorizados pelo Ministério da Educação no ano de 2007 e, 

posteriormente reconhecidos, no ano de 2011, os Cursos Superiores de Graduação Tecnológica em 

Redes de Computadores, Sistemas para Internet e Gestão Financeira, todos com conceito 03 (três); o 

Curso de Bacharelado em Fisioterapia, também com conceito 03 (três); e o Curso de Administração, 

com conceito 04 (quatro).  

 

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

reconhecimento dos cursos superiores de bacharelado em Serviço Social e Comunicação Social - 

Habilitação em Publicidade e Propaganda, os quais obtiveram conceito 04 (quatro), e reconhecimento 

através das Portarias Nº 39 (de 19/04/2012) e nº 264 (de 16/11/2012), respectivamente. No período, 

foi divulgada pelo INEP/MEC a Portaria n° 37, de 19/04/2012, de Reconhecimento dos Cursos de 
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Bacharelado em Administração e Fisioterapia, que foram avaliados in loco, no ano de 2011, obtendo 

conceitos 04 (quatro) e 03 (três), respectivamente. 

 

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

Bacharelado em Enfermagem, o qual obteve conceito 04 (quatro), sendo reconhecido através da 

Portaria Nº 652 (de 10/12/2013).  

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

Administração e de Publicidade e Propaganda no ENADE 2012, com CPC - Conceito Preliminar de 

Curso na faixa 03 (três) para ambos os cursos e renovação de reconhecimento dos cursos através da 

Portaria nº 703, de 18 de dezembro de 2013, com manutenção do IGC 3. 

 

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

no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI foi autorizada a abertura do curso de Bacharelado 

em Nutrição,  através da Portaria nº 114, de 07/03/2013. Ainda, no ano de 2013, ocorreram visitas de 

avaliação in loco para autorização dos cursos de Psicologia e Direito, ambos obtendo conceito 03 

(três), sendo o curso de Bacharelado em Psicologia autorizado através da Portaria Nº 694 (de 

17/12/2013). 

 

1.1.2 -  Dados gerais 

Mantenedora: Sociedade Universitária de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte S/S 

Ltda.(SUDERN) 

Mantida: ESTÁCIO FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte 

Código: 4566 

CNPJ: 07494877/0001-25 

Caracterização da IES: Faculdade privada 

Endereço: Rua Hernany Hugo Gomes, nº 90 | Bairro: Capim Macio 

CEP: 59.082-270 

Estado: Rio Grande do Norte                                                                                            

Município: Natal 

Fone: (84) 3642.7538 / (84) 3642.7525 

Email: estacio@estacio.br 
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Site: http://www.estacio.br  

 

1.1.3 - Estrutura organizacional 

De Acordo com o Regimento Interno são órgãos da ESTÁCIO FATERN: 

 I – Conselho Superior; 

 II – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 III – Colegiado de Curso; 

IV – Diretoria Geral; 

           V – Diretoria Acadêmica; 

 VI – Coordenações de Curso. 

 

1.2 Cursos oferecidos 

CURSO SITUAÇÃO COORDENADOR(A) 

Administração Renovação de Reconhecimento: 

Portaria nº. 703 de 18 de 

dezembro de 2013. 

Prof. Marcelo Henrique Neves 

Pereira 

 

Enfermagem 

 

Reconhecimento:  Portaria nº 652 

de 10 de dezembro de 2013. 

Profª. Elisabete Alves de Oliveira 

Couto 

 

Fisioterapia 

 

Reconhecimento: Portaria nº. 37 

de 19 de abril de 2012. 

Profª. Ana Luiza Teixeira de Oliveira 

 

Publicidade e 

Propaganda 

 

Renovação de Reconhecimento: 

Portaria nº. 703 de 18 de 

dezembro de 2013. 

Profº. Carlos Alexandre do Couto 

Bezerra 

 

Serviço Social 

 

Reconhecimento: Portaria nº. 39 

de 19 de abril de 2012. 

Profª. Aline de Medeiros Silva 

 

Nutrição Autorização: Portaria nº114, de 

07 de março de 2013.  

Profª. Sandra Cristina Moraes 

Luciano Prudente 

Psicologia Autorização: Portaria nº 694, de 

17de dezembro de 2013. 

Profª. Luciana Fernandes Medeiros 

Curso Superior de 

Tecnologia em 

Gestão Financeira 

 

Reconhecimento: Portaria nº 432, 

de 21 de Outubro de 2011. 

Profº. Gabriel Satamini de Brito 

Curso Superior de 

Tecnologia em Redes 

de Computadores  

 

Reconhecimento: Portaria nº 492, 

de 21 de outubro de 2011; 

Profº. Samuel de Oliveira Azevedo 

 

Curso Superior de 

Tecnologia em 

Sistemas para 

Internet 

Reconhecimento: Portaria nº 490, 

de 20 de dezembro de 2011. 

Solicitada a extinção do curso.  

 

http://www.estacio.br/
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  Fonte: Regulatório ESTÁCIO FATERN, janeiro de 2014. 

 

1.3 -  Organização Administrativa 

 

Setor COORDENADOR(A) 

Secretaria 

 

Tifane da Paixão Alcântara 

 

Biblioteca 

 

Carla Virgínia Alves de Freitas 

 

Pedagoga 

 

Íris do Céu Vieira Nunes 

 

Pesquisadora Institucional 

 

Vanda Selva Subtil 

 
           Fonte: RH ESTÁCIO FATERN, janeiro de 2014. 

 

1.4  - Número de Alunos / Professores / Funcionários 

 

Especificação Número 

Alunos 2.334 

Professores 116 

Funcionários 39 

           Fonte: SIA e ADP dezembro de 2013. 

 

Professores: 

Regime de 

Trabalho 
Número % 

Horista 58 50% 

Parcial 43 37% 

Integral 15 13% 

TOTAL 116 100% 

 

 

 

 

 

 

Titulação Número % 

Especialistas 46 40% 

Mestres 56 48% 

Doutores 14 12% 

TOTAL 116 100% 
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1.5. Tipos de Serviços Prestados. 

Serviço Especificação 

Cursos Superiores de Graduação 

Bacharelado 

Administração, Enfermagem, Fisioterapia, Publicidade e 

Propaganda, Serviço Social, Nutrição e Psicologia. 

Cursos Superiores de Graduação 

Tecnológica 

Gestão Financeira e Redes de Computadores. 

 

Cursos de Pós-Graduação 

 

1. Estratégias de Comunicação em Mídias Sociais 

2. Ciências Forenses 

3. Ecologia, Comportamento Animal e Bem Estar 
4. Gestão Pública Ambiental e Desenvolvimento Regional 

5. Gestão, Saúde e educação Especial e Inclusiva 

6. Hematologia Clínica 

7. Libras – Docência, Tradução / Interpretação e Proficiência 
8. Nutrição Clínica 

9. Neurociências 

10. Saúde da Família 
11. Saúde Pública Planejamento e Gestão  

12. Docência no Ensino Superior 

13. Redes de Computadores e Telecomunicações 
14. MBA em Gestão de Pessoas  

15. Psicopedagogia 

16. Auditoria em Sistema de Saúde 

17. Psicopedagogia Clínica e Institucional 

Atendimento à Comunidade - Clinica Escola de Fisioterapia. 

- Escola de Negócios. (Curso de Administração) 

- Agência Escola de Publicidade e Propaganda. 

- Consultório de Enfermagem. 

- Atendimento do Serviço Social. 

  Fonte: Diretoria Acadêmica ESTÁCIO FATERN, janeiro de 2014. 

 

 

1.6. Setores Parceiros 

Setor Instituição (quantitativo) 

Público 27 

Privado 51 

ONG 08 

TOTAL 86 

           Fonte: Setor de Estágios ESTÁCIO FATERN, janeiro de 2014. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. REALIZAÇÕES: 

DIMENSÃO 1 – MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Ampliar o nível de conhecimento da 

comunidade acadêmica em relação à 
Missão, PDI e PPCs da IES. 

 

-  Garantir que os objetivos da IES, 

previstos no PDI, sejam concretizados. 
 

- Proceder à revisão dos documentos 

norteadores da IES com vistas a: 
 

 Redefinir, readequar e atualizar o 

PDI conforme as metas 

estabelecidas pela Instituição; e, 

 Manter uma constante atualização 

dos PPCs com base nas demandas 
sociais e do mercado de trabalho. 

 

-Manter compatibilidade entre PDI, PPI 
e PPC de forma integral. 

 

- Identificar as condições de ensino 
oferecidas pela IES. 

- Disponibilização de 

exemplares do PDI, na 
biblioteca e na sala dos 

professores. 

 

- Divulgação  dos principais 
pontos do PDI nos murais da 

CPA. 

 
- Exposição da missão 

institucional nos principais 

ambientes da IES. 

 
 

- Manutenção dos objetivos 

estratégicos do PDI no 
planejamento e orçamento 

anual. 

 
-Participação nas reuniões 

mensais da comunidade 

acadêmica: Conselho de 

Cursos; NDE; Núcleo 
Acadêmico e Lideres de 

Turmas. 

 

- Ainda é pouco o 

conhecimento do PDI por 
parte dos discentes, 

apesar da ampliação da 

divulgação junto à 

Comunidade Acadêmica. 
 

- As discussões para 

readequação e 
atualização do PDI. ainda 

ocorrem de forma 

reduzida. Para o exercício 

2014 foi fixado 
calendário especifico. 

 

 

- Aumento do conhecimento da 

Missão Institucional pela 
comunidade acadêmica. 

 

- Comprometimento da gestão 

da IES com o alcance dos 
objetivos previstos no PDI. 

 

- Amplo engajamento dos 
Núcleos Docentes Estruturantes 

na divulgação interna dos 

princípios estabelecidos no PDI. 

 
- Articulação das atividades de 

extensão com o PDI e PPI, com 

aperfeiçoamento do corpo 
discente e geração de grande 

impacto junto à comunidade 

interna e externa a IES. 
 

- A divulgação, de 

forma continuada, 
da Missão, do PDI, 

PPI e PPCs entre a 

comunidade 

acadêmica foi 
ampliada. 

 

- As reuniões 
pedagógicas para 

estudo do PDI, PPI 

e PPC podem ser 

aperfeiçoadas. 
 

- É imprescindível 

ampliar a discussão 
para readequação e 

atualização do PDI. 

 
- Os PPCs dos 

cursos precisam ser 

amplamente 

divulgados junto ao 
corpo docente. 
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DIMENSÃO 1 – MISSÃO E PDI (continuação) 

 

A Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte – ESTÁCIO FATERN tem com Missão “Promover a formação e ascensão profissional dos 

nossos alunos através de uma educação de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atuamos” e como 

finalidades: 

• Formar valores humanos nas diferentes áreas de conhecimento, aptos à inserção em setores profissionais e à participação no desenvolvimento 

da sociedade;  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

   - Continuidade do trabalho de 
revisão do PDI para 

alinhamento à nova realidade. 

Foram realizadas discussões 
para preparação do novo PDI, 

contando com a participação 

de representantes do segmento 
interno (docentes, discentes, 

técnicos administrativos, 

coordenações de cursos e 

direção geral) e representantes 
da sociedade civil. 

 

- Atualização do PPC do 
Curso de Gestão Financeira 

(em andamento). 

 

 

 - As ações de responsabilidade 
social desenvolvidas, onde o 

aluno tem a oportunidade de 

atuar conhecendo a realidade 
social local. 

 

- As práticas pedagógicas e 
administrativas estão em 

consonância com os objetivos 

da Instituição, bem como com o 

contexto social e econômico no 
qual a ESTÁCIO FATERN está 

inserida. 

 
- As propostas curriculares dos 

PPCs estão ajustadas às 

necessidades do contexto local / 

regional / nacional. 
 

-As reuniões do Conselho 

Superior com membros 
representantes do corpo 

discente e comunidade local 

para conhecimento de assuntos 
e decisões acadêmicas. 
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• Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e socializar o saber 

através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

• Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, possibilitando a integração e aplicação dos conhecimentos em 

situações reais de vida e trabalho; 

• Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios gerados na Instituição; 

• Preservar os valores éticos e morais, contribuindo para aperfeiçoar a sociedade, na busca do equilíbrio e bem estar do homem; 

• Manter o desenvolvimento de uma produção acadêmica comprometida com uma sociedade mais justa, fortalecendo o já existente 

compromisso social da Instituição; 

• Favorecer a inserção social da ESTÁCIO FATERN mediante uma articulação intensa, com o contexto global e local; 

• Facilitar o acesso à educação formal de camadas da população em condições socioeconômicas e culturais menos favorecidas; 

• Empreender um processo educativo que favoreça o desenvolvimento de profissionais dotados de capacidade crítica, de autonomia intelectual 

e comprometidos com a solução dos problemas sociais dos tempos contemporâneos; 

• Desenvolver mecanismos de planejamento participativo como forma de propiciar o necessário dinamismo e comprometimento com o projeto 

de desenvolvimento institucional; e, 

• Adotar uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuos das ações que configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e 

critérios compatíveis com o cumprimento de sua missão. 

Para o alcance destas finalidades, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) apresentam 

ações especificas. O acompanhamento dos objetivos e metas traçadas no PDI  é realizado através de reuniões de órgãos colegiados, como o 

CONSUP e CONSEPE, bem como em outras instâncias da gestão, a exemplo da CPA. Observa-se que, no exercício 2014, será iniciada a elaboração 

o novo PDI, com revisão, adequação e atualização. Para tanto, será nomeada uma comissão, com a participação da CPA, para a releitura e 

prospecção das novas metas para o período 2016 a 2020. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional encontra-se à disposição dos interessados na biblioteca e na Sala dos Professores, bem como 

alguns dos seus objetivos expostos nos quadros de aviso dos cursos e em painéis localizados na Biblioteca, Sala dos Professores e no quadro da 

CPA. Destacamos que essas ações de divulgação são determinantes para a elevação do nível de conhecimento do PDI pela comunidade acadêmica.                   
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Não obstante, apesar dos esforços despendidos, ainda é considerável o número de pessoas que não conhece na sua integralidade o Projeto, visto que 

deve nortear as atividades executadas por todos os membros da Instituição e assim deveriam estar incorporados a todo público interno. 

Quanto ao conhecimento da Missão da IES, apesar de parte significativa dos discentes assinalarem que têm conhecimento, houve ampliação 

da sua divulgação, com fixação nos principais ambientes da Instituição, salas de aula, auditório, biblioteca, laboratórios, entre outros.  

 A articulação das atividades de Extensão, previstas e realizadas, com o Plano de Desenvolvimento Institucional aponta no sentido do 

desenvolvimento institucional  tendendo para a sua Missão, o que pode ser visualizado através da participação de discentes em ações comunitárias e 

de Responsabilidade Social, realizadas através de parceira com órgãos públicos, privados e ONGs, além da disponibilização de atendimento gratuito 

à população através da Clínica Escola de Fisioterapia e do Consultório de Enfermagem, atuação e orientação do Serviço Social, bem como ações de 

apoio e orientação aos pequenos e micro empresários através da Escola de Negócios e da Agência Escola de Publicidade.  

 A IES oferece a oportunidade de elevação do grau de escolaridade aos colaboradores, através da concessão de bolsa integral para cursos de 

graduação; bolsa de 75% para os cursos de Especialização; e, bolsa de 100% para Mestrado, existindo um permanente estimulo institucional para a 

busca da qualidade, tanto de seus professores, quanto com das condições oferecidas para o desempenho das suas atividades acadêmicas junto ao 

corpo discente.  

 Ao longo do exercício 2013, os avanços alcançados pela IES viabilizaram o destaque como instituição de ensino de alta qualidade, 

proporcionando facilidades de crédito e acesso aos seus alunos, além do fornecimento do Material Didático gratuito e da disponibilização da 

Biblioteca Virtual.  

Nesta dimensão destacamos ainda que, após a aquisição da IES pelo Grupo Estácio Participações, o Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI 2011-2015 vem sendo revisto de forma participativa, por representantes do corpo docente e técnico-administrativo, para alinhamento à nova 

realidade, através da realização de reuniões periódicas para apresentação e discursão das necessidades acadêmicas e institucionais, visando uma 

constante integração entre PDI, gestão e práticas pedagógicas. 
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DIMENSÃO 2 – ENSINO / PESQUISA / EXTENSÃO  

GRADUAÇÃO BACHARELADO / GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Revisar os PPCs e adequar as matrizes 

curriculares às novas realidades. 
 

- Estimular as práticas metodológicas 

institucionais através da 

interdisciplinaridade e de inovações 
didático-pedagógicas. 

 

-Possibilitar aos cursos o 
acompanhamento dos resultados de 

suas ações pedagógicas por meio dos 

resultados do ENADE. 

 
- Avaliar comparativamente, por meio 

do ENADE, a formação oferecida pelas 

IES aos discentes das respectivas áreas 
avaliadas. 

 

 

- Atualização e readequação 

dos PPCs e, 
consequentemente, das 

matrizes curriculares dos 

cursos de Enfermagem, 

Administração e CST em 
Gestão Financeira. 

- Disponibilização dos 

projetos de extensão para a 
comunidade interna e externa 

por meio de ações, envolvendo 

a maior parte dos cursos da 

IES. 
- Fornecimento, aos alunos 

dos cursos de Enfermagem, 

Nutrição e Fisioterapia, do 
Atlas de Anatômico. 

- Entrega de Material Didático 

gratuito aos alunos. 
- Disponibilização da 

Biblioteca Virtual aos alunos e 

professores. 

- Oferta de disciplinas online e 
a incorporação de ambiente 

virtual de aprendizagem para 

suporte do ensino presencial. 
 - Aquisição de livros e 

periódicos para os cursos de 

Publicidade, Enfermagem, 
Direito e Psicologia. 

 

 

-Resistência de parte dos 

alunos quanto à 
implantação de 

disciplinas on line. A IES 

vem atuando através da 

Coordenação de EAD, 
junto aos alunos, tirando 

dúvidas, esclarecendo 

sobre acesso e 
ferramentas disponíveis 

no Sistema. 

 

- Velocidade de acesso à 
rede nos laboratórios de 

Informática, o que vem 

sendo corrigido, com 
revisão do cabeamento da 

Unidade, com também 

com a ampliação da rede. 

- Biblioteca com acervo 

diversificado e informatizado. 
 

- Biblioteca Virtual, com amplo 

cervo bibliográfico. 

 
-Estrutura física da IES que 

permite o desenvolvimento das 

ações sociais, educativas e 
comunitárias. 

 

- Parcerias com instituições 

públicas, privadas e ONGs para 
a realização de estágios 

curriculares e extracurriculares. 

 
- Investimento da IES em novos 

meios de multimídia. 

 
- Setor de Apoio 

Psicopedagógico, abrindo 

espaço para que os docentes, 

discentes e técnicos 
administrativos possam utilizá-

lo. 

- Permanece a 

necessidade de 
realização de  

capacitação junto aos 

discentes para adoção 

das disciplinas on line, 
bem como 

esclarecimento sobre a 

importância da 
utilização da 

modalidade. 

 

- É necessário ampliar a 
velocidade de acesso 

nos laboratórios da IES. 

 
- Houve contratação de 

uma colaboradora para 

apoio ao uso da 
plataforma. (disciplinas 

on line). 
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

 - Disponibilização de cursos 

de formação por meio do 
Programa de Incentivo à 

Qualificação Docente – PIQ. 

- Mobilização das 

coordenações dos cursos de 
Enfermagem, Fisioterapia  e 

Serviço Social, através do 

desenvolvimento de ações 
articuladas, para sensibilizar 

conscientizar os estudantes 

sobre o ENADE. 

 
- Inclusão de questões que 

visem às habilidades e 

competências exigidas no 
ENADE, nas avaliações das 

disciplinas. 

 
- Aplicação de provas das 

disciplinas geradas através de 

banco de questões elaborado 

pelos professores da IES, 
garantindo que o conteúdo 

mínimo das disciplinas esteja 

sendo aplicado. 
  

 - Sistema de Informações 

Acadêmicas, prático e 
Integrado.  

 

- Os conceitos obtidos nas 

Avaliações Externas, tais como, 
Avaliação de Cursos, IGC, CPC 

foram relevantes para afirmar a 

qualidade de ensino e dos 
cursos da Instituição, quais 

sejam: IGC – Índice Geral de 

Cursos 2013 = 03; CPC: 

Administração = 03; Serviço 
Social = 3; Publicidade e 

Propaganda = 3; os demais 

cursos ainda não dispõem de 
CPC . 

 

- A Instituição tem ampliado as 
atividades de práticas, buscando 

aprimoramento do 

conhecimento. 

 

  

 O Ensino, a Pesquisa e a Extensão são atividades construtivas do ensino superior, norteadoras do trabalho coletivo de formação, 

contempladas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES. Apresentam-se como expressão de compromisso social, sendo o exercício de tais 

funções requerido como dado de excelência, fundamentalmente voltado para a formação profissional à luz apropriação e produção do conhecimento 

cientifico.  
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Assim sendo, a CPA apresenta uma analise do contexto político institucional voltado ao Ensino, à Pesquisa e a Extensão, tendo em vista a 

aferição do impacto na comunidade acadêmica. 

Na política de Ensino institucional, observamos que a concepção do currículo ESTÁCIO FATERN é feita em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais  de cada curso. Assim, cada Coordenador, juntamente com seu Colegiado e NDE, é responsável pela elaboração do Projeto 

Pedagógico do Curso e, consequentemente, pelo currículo, contando, para tanto, com a colaboração e supervisão da Diretoria Acadêmica. Os Planos 

de Ensino das disciplinas são elaborados pelos professores em consonância com o PPC e a matriz curricular do curso, sendo apreciados e aprovados 

pelo Coordenador do Curso e disponibilizados para os alunos em sala de aula, no primeiro dia letivo, bem como no Sistema de Informações 

Acadêmicas - SIA. Em todos os cursos da IES, observamos uma constante preocupação com a coerência entre as unidades curriculares e os objetivos 

dos cursos, bem como com as aspirações dos egressos, o que pode ser facilmente identificado nos PPCs dos cursos. 

Para avaliar à politica de ensino da ESTÁCIO FATERN, bem como inferir seu impacto nas condições de ensino e formação, foi aplicada a 

Avaliação Institucional de 2013, da qual participou um total de 1.509 alunos dos cursos de Graduação e Graduação Tecnológica da IES, o que 

corresponde a 65% do total. Destaca-se que, em 75% dos cursos da IES, a adesão à pesquisa envolveu mais de 60% dos discentes. 

Curso Faltou responder Respondeu Total de Alunos 
Soma de % de alunos 

respondentes 

ADMINISTRAÇÃO 90 169 259 65% 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 26 81 107 76% 

ENFERMAGEM 158 211 369 57% 

FISIOTERAPIA 243 465 708 66% 

GESTÃO FINANCEIRA 16 10 26 38% 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO SOCIAL) 38 98 136 72% 

REDES DE COMPUTADORES 24 132 156 85% 

SERVIÇO SOCIAL 230 343 573 60% 

Total Geral 825 1.509 2.334 65% 
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 Na Avaliação Institucional de 2013, alunos foram indagados sobre a politica de ensino adotada pela IES, sobre os métodos de ensino e os 

processos didáticos para garantir a construção do conhecimento. Para todas as questões, foi utilizada  a escala onde 1 significa Muito Insatisfeito e 5 

significa Extremamente Satisfeito. Os resultados podem ser observados nos quadros abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500

Faltou responder

Respondeu

Total de Alunos



 21 

Avaliação: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PRESENCIAL 2013.1 QP2013AP  Campus: 305 - FATERN 

 

Questão: 29 - (PR029) Conhecimento do Projeto 
Pedagógico do seu Curso e seus componentes 

curriculares: disciplinas mínimas, eletivas e optativas; 
Atividades Acadêmicas Complementares(AAC); 
Estágio Curricular/Supervisionado (nos cursos que 
contemplam estágio) e TCC.  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

249 ( 19.7 %)  

4 

348 ( 27.5 %)  

3 

414 ( 32.8 %)  

2 

128 ( 10.1 %)  

1 - Muito insatisfeito 

125 ( 9.9 %)  

Branco 

0  

Total 

1264  

 

 

 
 

O conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e seus componentes curriculares: disciplinas mínimas, eletivas e optativas; Atividades 

Acadêmicas Complementares (AAC); Estágio Curricular/Supervisionado (nos cursos que contemplam estágio) e TCC, é satisfatório para 80% dos 

alunos.  

Tal satisfação é resultado da política adotada pela ESTÁCIO FATERN que prima por incentivar a atitude proativa, a criatividade, a 

determinação, a vontade política e administrativa, a vontade de aprender, visando desenvolver  a capacidade profissional plena dos egressos, dando 
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instrumentos efetivos para a transferência dos conhecimentos de vida e da experiência cotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de 

atuação profissional, seja desenvolvendo sua capacidade para elaboração, implementação e consolidação de projetos em organizações públicas e 

privadas, seja para o desenvolvimento da capacidade para realização de consultorias. 

 

Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  
Questão: 30 - (PR030) Organização e qualidade do 
funcionamento do Estágio Curricular/Supervisionado do seu 
curso  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

174 ( 17.5 %)  

4 

234 ( 23.5 %)  

3 

295 ( 29.6 %)  

2 

155 ( 15.6 %)  

1 - Muito insatisfeito 

138 ( 13.9 %)  

Branco 

0  

Total 

996  

 

 

 
 

 

O Estágio Curricular Supervisionado dos cursos da ESTÁCIO FATERN, momento de aproximação com a realidade do mundo do trabalho, 

onde o aluno, futuro profissional, vai poder praticar as teorias aprendidas ao longo do curso, buscando sempre uma relação entre a teoria e a prática, 

tem a sua organização e qualidade do funcionamento satisfatória para 71% dos alunos participantes da pesquisa. A atuação da IES vem 
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possibilitando que o aluno se aperfeiçoe no futuro campo de atuação e proporcionando o conhecimento do ambiente de trabalho em que o aluno irá 

atuar.   

 

Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  
Questão: 31 - (PR031) Contribuição do Estágio 
Curricular/Supervisionado para sua formação profissional  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

280 ( 28.0 %)  

4 

255 ( 25.5 %)  

3 

247 ( 24.7 %)  

2 

110 ( 11.0 %)  

1 - Muito insatisfeito 

109 ( 10.9 %)  

Branco 

0  

Total 

1001  

 

 
 

                Assim, no que se refere à Contribuição do Estágio Curricular Supervisionado para formação profissional, 78% dos discentes mostram-

se satisfeitos. Neste sentido, a atuação do Espaço Estágio Emprego – E3 vem sendo fundamental, com orientação, esclarecimento de duvidas 

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

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

de currículo e realização de entrevistas / seleções. 
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Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  
Questão: Questão: 33 - (PR033) Oportunidades oferecidas 
para participar de Atividades Acadêmicas Complementares 
(AAC) no âmbito da PESQUISA (iniciação científica) 

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  
 

 

Relatório: Por Campus  
 

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

196 ( 15.9 %)  

4 

233 ( 18.9 %)  

3 

296 ( 24.0 %)  

2 

244 ( 19.8 %)  

1 - Muito insatisfeito 

266 ( 21.5 %)  

Branco 

0  

Total 

1235  

 

 

 
 

 

 As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), no âmbito da PESQUISA (iniciação científica), oferecidas pela IES para participação do 

aluno mostram-se satisfatórias para 59% deles. Entretanto, existe um percentual da ordem de 41% de discentes que indicam necessidade de 

ampliação das oportunidades. Ressaltamos que as Atividades Acadêmicas Complementares são realizadas pelos Cursos em paralelo à matriz 

curricular, sem interferir nos horários das disciplinas curriculares e têm como pressuposto enriquecer o desenvolvimento acadêmico do aluno com 

ações que propiciem oportunidades de aprofundamento dos conhecimentos, bem como fortalecer o desenvolvimento de habilidades fundamentais ao 

perfil do profissional. Assim, as atividades complementares previstas pelos Cursos da ESTÁCIO FATERN viabilizam a integração ensino, pesquisa 
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e extensão e o desenvolvimento de ações de responsabilidade social, proporcionando aos alunos a vivência de situações que contribuem para o seu 

crescimento como cidadãos e profissionais. 

  

Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  

Questão: 32 - (PR032) Oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) 
no âmbito do ENSINO (ex: cursos de nivelamento, revisão, 
palestras, oficinas de leitura etc.)  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

272 ( 20.8 %)  

4 

284 ( 21.7 %)  

3 

336 ( 25.6 %)  

2 

204 ( 15.6 %)  

1 - Muito insatisfeito 

214 ( 16.3 %)  

Branco 

0  

Total 

1310  

 

 
 
 

 

 

 
 

  

 

Ainda em relação às Atividades Acadêmicas Complementares, a pesquisa indagou sobre as oportunidades oferecidas pela IES para participação em 

AAC no âmbito do ENSINO, tais como: cursos de Nivelamento, revisão, palestras, oficinas de leitura etc. Observa-se que 68% dos entrevistados 

afirmam satisfação com a oferta, dado que reflete um trabalho institucional continuo na busca de melhorias do ensino e, consequentemente, na 

ampliação de oportunidades para os discentes. 
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 Entre as atividades de Nivelamento ofertadas, destacamos: 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE DE NIVELAMENTO OBJETIVO ATIVIDADE 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

PARTICIPANTES 

II SEMANA DE ÉTICA E SAÚDE PUBLICA Integrar a temática de saúde publica para 

os alunos de estágios supervisionados e 
alunos inscritos no ENADE 

68 

AULAS ESPECIFICAS I: Avaliação em ortopedia Revisar conteúdo programático de estágio 

e ENADE 

75 

AULAS ESPECIFICA II: Avaliação em Neurologia e 
Pneumo Hospitalar 

Revisar conteúdo programático de estágio 
e ENADE 

78 

AULAS ESPECIFICA III: Avaliação em Pneumo 

ambulatorial 

Revisar conteúdo programático de estágio 

e ENADE 

80 

AULAS Formação geral Revisar conteúdo programático de estágio 

e ENADE 

75 

AULAS ESPECIFICA IV: Eletrotermo e fototerapia Revisar conteúdo programático de estágio 
e ENADE 

77 

Preenchimento do questionário Revisar conteúdo programático de estágio 
e ENADE 

80 
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Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  

Questão: 34 - (PR034) Oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) 
no âmbito da EXTENSÃO (projetos que envolvam alunos e 
professores junto à comunidade).  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

   

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

226 ( 16.6 %)  

4 

277 ( 20.3 %)  

3 

348 ( 25.5 %)  

2 

227 ( 16.6 %)  

1 - Muito insatisfeito 

287 ( 21.0 %)  

Branco 

0  

Total 

1365  

 

 

 
 

 
 

A Extensão é uma das funções sociais da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, realizada por meio de um conjunto de ações dirigidas à 

sociedade, indissociavelmente vinculadas ao Ensino e à Pesquisa, tendo como finalidade a promoção e o desenvolvimento do bem-estar físico, 

espiritual e social, a promoção e a garantia dos valores democráticos de igualdade de direitos e de participação, o respeito à pessoa e à 

sustentabilidade das intervenções no ambiente. 
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No âmbito da Extensão as oportunidades oferecidas aos alunos da IES para participação (projetos que envolvam alunos e professores junto à 

comunidade), 62% dos entrevistados apontam como satisfatórias.  

As atividades de Extensão desenvolvidas na IES servem como instrumento de inserção social, aproximando a academia das comunidades 

adjacentes. A ESTÁCIO FATERN atua no sentido da democratização do conhecimento e, ao mesmo tempo, respeita e utiliza os saberes populares 

locais na construção de um novo e mais amplo conhecimento a ser desenvolvido, levando em conta as especificidades de cada comunidade em que 

atuam. 

 

Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  

Questão: 35 - (PR035) Plano de ensino apresentados pelos 
professores considerando os seguintes aspectos: objetivos, 
metodologias de ensino, critérios de avaliação, conteúdos e 
bibliografia da disciplina. 

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

407 ( 27.8 %)  

4 

420 ( 28.7 %)  

3 

368 ( 25.2 %)  

2 

146 ( 10.0 %)  

1 - Muito insatisfeito 

122 ( 8.3 %)  

Branco 

0  

Total 

1463  
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Os Planos de Ensino apresentados pelos professores, considerando os aspectos: objetivos, metodologias de ensino, critérios de avaliação, 

conteúdos e bibliografia da disciplina, foram avaliados por 82% dos alunos como satisfatórios.  Observamos que, em relação à pertinência dos 

currículos, existe tanto uma preocupação com a adequação às diretrizes nacionais, como também com a formação humana e social dos alunos, uma 

vez que, podemos encontrar disciplinas de formação geral em todos os cursos da IES. 

 

Na relação entre a transmissão de informações e utilização de processos participativos de construção do conhecimento, destacamos que as 

práticas pedagógicas são pensadas por professores e coordenadores, considerando a dinâmica da disciplina, o perfil do aluno e as Diretrizes 

Curriculares dos cursos. 

 

Antecedendo ao início de mais um período letivo, a ESTÁCIO FATERN realiza a sua Semana Pedagógica, espaço de debates e de 

construção de conhecimento onde se promove o alinhamento pedagógico, a integração de docentes, bem como são construídas novas práticas 

institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o apoio ao estudante, à interdisciplinaridade, as inovações didático-

pedagógicas, como também  o uso das novas tecnologias no ensino. Na oportunidade, cada curso realiza atividades especificas, com a participação 

de convidados para fazer palestras e ministrar cursos. Na Semana Pedagógica são debatidos os projetos desenvolvidos no âmbito dos cursos visando 

à melhoria constante da qualidade de ensino ofertada pela instituição. 
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Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  
Questão: 36 - (PR036) Material didático das disciplinas - se 
não possuir, marcar "não se aplica”  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

261 ( 23.1 %)  

4 

268 ( 23.7 %)  

3 

276 ( 24.4 %)  

2 

155 ( 13.7 %)  

1 - Muito insatisfeito 

170 ( 15.0 %)  

Branco 

0  

Total 

1130  

 

 
 
 

 
 
 

   Perguntados sobre o material didático fornecido pela IES, 71% dos discentes afirmam satisfação. A ESTÁCIO FATERN oferece os recursos 

didáticos aos seus alunos na medida exata de suas necessidades. Com um currículo remodelado de acordo com as demandas de empregabilidade, os 

alunos recebem todo semestre, sem nenhum custo adicional, um kit com o Material Didático completo do período. O material é composto por 

extratos dos livros adotados como bibliografia para cada disciplina, fruto de uma parceria entre a Estácio e as melhores editoras nacionais e 

internacionais. Como algumas disciplinas ainda não oferecem o Material Didático, os alunos contam com o acervo físico da Biblioteca da IES, além 

do aceso à Biblioteca Virtual.  

Em relação à prática do docente em sala de aula, destacamos que é feita de maneira a incentivar a autonomia intelectual do aluno, utilizando 

o material didático disponibilizado gratuitamente pela instituição, possibilitando que, por meio da experiência vivenciada ao longo do curso, o aluno 

Extremamente satisfeito

Bastante satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito insatisfeito
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tenha a oportunidade de correlacionar teoria e prática. Existe um constante estímulo à utilização do material didático, bem como da Biblioteca 

Virtual, tanto para leitura de obras literárias específicas da área de atuação de cada curso, quanto de temas a elas correlacionados. 

 

 

Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  
Questão: 37 - (PR037) Funcionamento da webaula das 
disciplinas presenciais - se não possuir, marcar ‘não se aplica’.  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

176 ( 16.6 %)  

4 

188 ( 17.7 %)  

3 

274 ( 25.8 %)  

2 

150 ( 14.1 %)  

1 - Muito insatisfeito 

275 ( 25.9 %)  

Branco 

0  

Total 

1063  

 
 
 

 Estudar a distância tornou-se mais do que uma modalidade de Educação, e passou a ser uma necessidade de inserção no contexto social e 

profissional do qual fazemos parte. Assim, pensando sempre no aprendizado e na inserção do aluno no mercado de trabalho, bem como seguindo as 

normativas estabelecidas pelo MEC, a ESTÁCIO FATERN implementou, no exercício 2012, a modalidade EAD em seus cursos de graduação e 

graduação tecnológica, na proporção máxima de 20% das disciplinas. Através da tecnologia WEBAULA  o aluno tem acesso a aulas, textos, 

exercícios e aos fóruns de discussão, para aprender e assimilar o que foi visto na aula. 

  Para avaliar o impacto da modalidade introduzida, a pesquisa perguntou a respeito do funcionamento da webaula das disciplinas presenciais, 

constatando que 60% dos alunos pesquisados, em 2013, classificam como satisfatório.  
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Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  
Questão: 38 - (PR038) Disponibilidade do acervo bibliográfico 
para atender às necessidades das disciplinas do seu curso  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

265 ( 18.5 %)  

4 

302 ( 21.1 %)  

3 

331 ( 23.1 %)  

2 

213 ( 14.9 %)  

1 - Muito insatisfeito 

321 ( 22.4 %)  

Branco 

0  

Total 

1432  

 
 

  

A ESTÁCIO FATERN disponibiliza acervo bibliográfico para atender adequadamente às necessidades das disciplinas dos cursos oferecidos, sendo a 

biblioteca suficientemente informatizada, podendo os alunos realizar pesquisa / busca para solicitação de livros on-line, através de terminais de 

consulta ao acervo e com computadores ligados à internet para pesquisa, além das cabines para estudo individual e em grupo. Para 63% dos 

discentes da IES, em 2013, a bibliografia disponibilizada atende às necessidades. Na ESTÁCIO FATERN a bibliografia básica e complementar são 

disponibilizadas de acordo com as instruções dos instrumentos de avaliação do SINAES direcionada para cada modalidade de curso.  
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Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  
Questão: 39 - (PR039) Preparação para o mercado de trabalho 
oferecida pela universidade / faculdade  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

   

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

242 ( 17.3 %)  

4 

346 ( 24.7 %)  

3 

404 ( 28.9 %)  

2 

198 ( 14.1 %)  

1 - Muito insatisfeito 

210 ( 15.0 %)  

Branco 

0  

Total 

1400  

 

 

 
 

 

  A preparação do aluno para o mercado de trabalho, oferecida pela IES, conta com a atuação do  E3 - Espaço Estágios e Emprego, que 

tem por objetivo ampliar as possibilidades de inserção no Mercado de Trabalho, tanto de estágios como de empregos, através da divulgação de vagas 

entre seus alunos  e, principalmente, da preparação dos mesmos para a participação em processos seletivos. Neste sentido, 71% dos alunos 

responderam satisfatoriamente à pesquisa, em 2013. 
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Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  
Questão: 40 - (PR040) E qual é a sua satisfação geral com o 
seu curso?  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

   

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

344 ( 23.3 %)  

4 

483 ( 32.7 %)  

3 

391 ( 26.5 %)  

2 

139 ( 9.4 %)  

1 - Muito insatisfeito 

121 ( 8.2 %)  

Branco 

0  

Total 

1478  
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Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  

Questão: 41 - (PR041) Esclarecimentos sobre aspectos 
acadêmicos relacionados ao seu curso (projeto pedagógico, 
exigência de pré-requisitos, matriz curricular, estágios, TCC, 
entre outros) apresentados pelo Coordenador  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

   

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

78 ( 37.1 %)  

4 

47 ( 22.4 %)  

3 

39 ( 18.6 %)  

2 

25 ( 11.9 %)  

1 - Muito insatisfeito 

21 ( 10.0 %)  

Branco 

0  

Total 

210  
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Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  
Questão: 42 - (PR042) Apoio prestado aos alunos pelo 
Coordenador do Curso  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

   

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

72 ( 33.8 %)  

4 

49 ( 23.0 %)  

3 

37 ( 17.4 %)  

2 

26 ( 12.2 %)  

1 - Muito insatisfeito 

29 ( 13.6 %)  

Branco 

0  

Total 

213  
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Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  
Questão: 43 - (PR043) Grau de conhecimento do coordenador 
dos processos acadêmicos (requerimentos, disciplinas EaD, 
laboratórios, Secretaria etc)  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

   

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

89 ( 42.0 %)  

4 

53 ( 25.0 %)  

3 

37 ( 17.5 %)  

2 

19 ( 9.0 %)  

1 - Muito insatisfeito 

14 ( 6.6 %)  

Branco 

0  

Total 

212  
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Questionário: EM RELAÇÃO AO CURSO QP2013AP  
Questão: 44 - (PR044) Qual a sua satisfação geral com o 
coordenador do seu curso?  

Relatório: Por Campus  Avaliador: Aluno  

   

305 - FATERN  

5 - Extremamente 

satisfeito 

75 ( 35.2 %)  

4 

56 ( 26.3 %)  

3 

36 ( 16.9 %)  

2 

21 ( 9.9 %)  

1 - Muito insatisfeito 

25 ( 11.7 %)  

Branco 

0  

Total 

213  

 

 

 

 

 

A pesquisa indagou ainda sobre a satisfação geral do aluno com o seu curso mostrando que 82% deles, de forma geral, estão 

satisfeitos com o curso. 

Quanto a esclarecimentos sobre aspectos acadêmicos relacionados ao curso (projeto pedagógico, exigência de pré-requisitos, matriz 

curricular, estágios, TCC, entre outros) apresentados pelo Coordenador, 78% dos entrevistados afirmam estarem satisfeitos. Apoio prestado 

aos alunos pelo Coordenador do Curso é satisfatório para 74% dos discentes, sendo o grau de conhecimento do coordenador em relação aos 

processos acadêmicos (requerimentos, disciplinas EAD, laboratórios, Secretaria etc) satisfatório para 84% dos participantes da pesquisa. A 

satisfação geral com o coordenador do curso foi satisfatória para 78% dos discentes da IES. 

A politica de ensino da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte – ESTÁCIO FATERN, contempla ainda: 
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 Cursos de nivelamento, oportunizando a aquisição de conhecimentos elementares nas áreas primordiais para sua formação 

acadêmica;  

 Disponibiliza no seu portal, o acesso às aulas postadas pelos professores, planos de ensino, avisos, exercícios e trabalhos;  

 Oferece Biblioteca com acervo amplo e diversificado, contendo toda a bibliografia adotada pelos seus cursos, além de acesso à 

Biblioteca Virtual Estácio;  

 Disponibiliza ferramentas tecnológicas que possibilitam o acompanhamento de sua vida acadêmica, através do Sistema de 

Informações Acadêmicas – SIA os alunos podem consultar notas, verificar faltas, agendar atendimentos, entre outros;  

 Coloca à disposição dos alunos laboratórios de informática e laboratórios específicos dos cursos; e,  

 Para associação da teoria à prática, com responsabilidade social e atendimento comunitário, mantém a Clínica Escola de Fisioterapia, 

o Consultório de Enfermagem, a Agencia Escola de Publicidade e Propaganda, e a Escola de Negócios do curso de Administração.  

 

Ademais, identificamos por parte da ESTÁCIO FATERN, uma constante busca pela qualidade, não só de seus professores, mas também das 

condições em que estes deverão desempenhar suas atividades acadêmicas junto ao corpo discente. Para tanto, foram oportunizados o 

desenvolvimento da carreira, bem como a ampliação de conhecimentos de docentes, através da concessão de bolsas para cursos de pós-graduação 

stricto sensu; apoio para participação em encontros, seminários e congressos; disponibilização de cursos de metodologias on line e/ou presencial, 

além do acesso a Biblioteca Virtual.  

O sistema de avaliação de aprendizagem da IES é realizado por meio de critérios explícitos que são compartilhados e discutidos com os 

alunos no primeiro dia de aula de cada disciplina, juntamente com o plano de ensino da mesma. Nas avaliações, os instrumentos utilizados são 

diversificados e procuram aferir as competências dos futuros profissionais por meio da verificação dos conhecimentos que adquiriram e do quanto e 

como fazem uso deles para resolver situações-problema, reais ou simuladas, relacionadas com a área em que irão atuar profissionalmente. 
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DIMENSÃO 2 – ENSINO / PESQUISA / EXTENSÃO 

PÓS-GRADUAÇÃO 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

-Ampliar a oferta dos cursos de Pós-
Graduação. 

 

- Implantação dos cursos de 
pós-graduação, presenciais, 

nas áreas de: 

* Saúde Pública,  

* Planejamento e  

* Gestão,  

* Docência no Ensino 

Superior,  

* MBA em Gestão de 
Pessoas,  

* Psicopedagogia Clínica e 
Institucional e  

* Auditoria em Sistemas de 

Saúde 
 

- Articulação dos cursos de 

Pós-Graduação nas áreas de 
Graduação ofertadas pela IES. 

 

- Contato estabelecido com os 

ex-alunos (egressos) para 
identificar as necessidades 

formativas. 

 
- Relocalização do Espaço 

Pós-graduação. 

 

- Reestruturação da política 
Institucional da Pós-

graduação. 

- Pouca divulgação dos 
cursos oferecidos.  

- Alguns dos cursos ofertados 
pela ESTÁCIO FATERN, na 

forma presencial, destacam-se 

pela aceitabilidade no mercado 
regional e contabilizam mais de 

01 (uma) turma. 

 
-Condições oferecidas aos 

alunos egressos da Instituição 

para os cursos da pós-

graduação. 
 

- Consolidação da pós-

graduação em algumas áreas, 
com boa aceitação no mercado. 

 

- Cursos de Pós-graduação da 

Instituição com práticas 
integradas e coerentes com os 

objetivos a que se propõem. 

- É necessário repensar 
/ rever a estratégia 

adotada para divulgação 

/  marketing dos cursos, 
focando na realidade 

local.  

 
- Existe a necessidade 

de ampliação do espaço 

da Pós-Graduação. 

 
- A IES oferece, 

também, os cursos à 

distância que são 
ministrados em parceria 

com a UNESA – 

Universidade Estácio 

de Sá. 
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Considerando a necessidade da educação continuada, a ESTÁCIO FATERN conta com uma coordenação específica voltada aos seus cursos 

de Pós-Graduação, oferecendo cursos lato sensu, que são implantados e desenvolvidos com o intuito de atender às diferentes carências regionais. Os 

cursos são divulgados, por meio de comunicados e eventos de divulgação, folders e internet, visando sensibilizar os diferentes públicos: externo e 

interno (docentes, discentes e funcionários), buscando assim fomentar a integração entre a Graduação e a Pós-graduação. 

A disponibilização de cursos de Pós-Graduação nas áreas de Graduação ofertadas pela IES possibilita a formação continuada, onde são 

estabelecidos contatos com os ex-alunos, egressos da Instituição, para identificar as necessidades formativas. A IES aplica uma política de concessão 

de bolsas e descontos parciais, para os diferentes públicos internos e externos e vem atendendo todos os segmentos da comunidade acadêmica. 

Durante o exercício 2013, houve ampliação da oferta de cursos através da implantação do Curso de Especialização em Saúde Pública, 

Planejamento e Gestão, Docência no Ensino Superior, MBA em Gestão de Pessoas, Psicopedagogia Clínica e Institucional e Auditoria em Sistemas 

de Saúde. 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Incentivar e apoiar as atividades de 

iniciação científica, intensificando o 

envolvimento dos discentes. 
 

- Realização da III Semana da 

Administração, com 

apresentação de projetos da 
área e divulgação da Escola de 

Negócios. 

- Realização do V ENAFIRN 

– Encontro Acadêmico de 
Fisioterapia do RN 

envolvendo, além da 

comunidade acadêmica da 
IES, estudantes e profissionais 

de todo o Nordeste. 

- Realização da III Semana de 
Serviço Social. 

- Realização da VI Maratona 

de Programação do CST em 

Redes de Computadores. 
- Realização da VI Semana de 

Tecnologia da Informação do 

CST em Sistemas para 
Internet. 

- Realização do VI Conecta 

RN - Prática Acadêmica do 

 CST em Redes de 
Computadores. 

- Realização do Talk Show de 

Administração. 
- Realização do Madrugadão 

de Publicidade. 

- O baixo número de 

publicações e de 

apresentações de 
trabalhos em congressos 

e seminários pelos 

discentes. 

- Necessidade de 
fortalecimento do 

Programa de Iniciação 

Científica. 
- Baixo incentivo para 

participação em eventos 

externos. 
- Não realização do 

Encontro anual de 

Iniciação Cientifica. 

- Crescente participação da 

comunidade acadêmica nos 

eventos de iniciação científica. 
- Apoio disponibilizado pela 

IES aos eventos (estrutura 

física, material de divulgação). 

- Para saneamento das 

fragilidades apontadas 

existe necessidade de 
maior incentivo à 

participação em cursos 

e atividades de 

extensão. 
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Em relação à Iniciação Científica, a Instituição está desenvolvendo, de forma preliminar, projeto com o objetivo de aprimorar o corpo 

discente. Destacamos ainda que, a produção científica, ainda que não realizada na quantidade esperada, é coerente com a missão e os objetivos da 

ESTÁCIO FATERN, bem como preocupada com as necessidades sociais da comunidade na qual a Instituição está inserida. 

Para o incentivo à Pesquisa Docente, o PIQ Mérito se desdobra em duas ações importantes. A primeira, voltada ao reconhecimento e 

incentivo à produção científica, é o Concurso Nacional Interno de Produção Científica, Trabalhos de Extensão e Ensaio que premia, anualmente, 70 

trabalhos. A segunda é a concessão de bolsas para cursos de pós-graduação stricto sensu, de programas internos e externos, com o objetivo de 

estimular a titulação do professor para atender às necessidades das áreas de conhecimento: Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Educação e 

Licenciaturas, Tecnologias da Informação, Saúde, Engenharias, e Gestão. 
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DIMENSÃO 2 – ENSINO / PESQUISA / EXTENSÃO 

 

EXTENSÃO 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Promover eventos de sensibilização 

sobre a importância da extensão 

universitária. 
 

- Divulgar, pelos canais de 

comunicação disponíveis, as atividades 

de extensão programadas no âmbito da 
ESTÁCIO FATERN. 

 

- Firmar parcerias com órgãos e 
instituições públicas e privadas, nas 

áreas de interesse. 

 
- Promover atividades socioculturais e 

desportivas nas comunidades da região. 

 

- Oferecer cursos de curta duração 
voltados às necessidades da 

comunidade. 

 
- Ofertar novos projetos de Extensão 

para a sociedade, de modo a contribuir 

para as vocações sociais, ambientais e 
acadêmicas. 

 

- Projeto: Desenvolvendo uma 

Infraestrutura Básica de 

Tecnologia da Informação e 
Comunicação no Núcleo de 

Amparo ao Menor – NAM. 

 

- Projeto:  Inclusão 
tecnológica através da 

Robótica. 

 
- Projeto: Oficina de Inclusão 

digital para terceira idade 

através das redes sociais. 
 

 - Projeto: Oficina de 

introdução à fusão de fibra 

óptica. 
 

-Projeto: Desenvolvendo uma 

Infraestrutura Básica de 
Tecnologia da Informação e 

Comunicação nas Escolas 

Públicas Estaduais e 
Municipais - São José de 

Mipibu: RN. 

- Tímida divulgação das 

atividades e 

programações. 
 

- Descentralização da 

Coordenação Geral de 

Extensão. 
 

 

- Parcerias com o 

governo e com a 

iniciativa privada 
incentivando a cultura e 

desenvolvimento de 

projetos sociais. 

 
- Credibilidade técnica da 

ESTÁCIO FATERN 

junto a órgãos 
fomentadores de recursos 

na área da Extensão, em 

função da participação 
em concursos nacionais. 

 

- Ampliar a divulgação das 

atividades de extensão através 

do: site Institucional, das 
redes sociais, de fixação de 

cartazes nos painéis dos 

cursos, entre outros. 

 
- Definir ações e meios para 

incentivar a comunidade 

acadêmica a promover 
atividades de extensão em 

seus respectivos cursos. 

 
- Apoiar as coordenações de 

cursos e ações que tenham 

como objetivo o envolvimento 

do aluno com os problemas da 
comunidade. 

 

- Com a descentralização da 
Coordenação de Extensão, a 

responsabilidade pelos 

projetos passou a ser dos 
coordenadores de cursos.  
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

 - Projeto:  Desenvolvendo uma 

Infraestrutura Básica de 
Tecnologia da Informação e 

Comunicação nas Escolas 

Públicas Estaduais e 

Municipais da Região 
Metropolitana de Natal - 

Escola Estadual Governador 

Walfredo Gurgel. 
 

- Projeto: Desenvolvendo uma 

Infraestrutura Básica de 

Tecnologia da Informação e 
Comunicação nas Escolas 

Públicas Estaduais e 

Municipais da Região 
Metropolitana de Natal – 

Escola Municipal José de 

Carvalho e Silva. 
 

- V Fórum de Atividades 

Complementares do Curso de 

Fisioterapia. 
 

- VI ENAFIRN. 

 
- Meia Maratona de Natal. 

 

- Projeto: Práxis Ambiental. 
 

- Caminhadas Históricas de 

Natal. 
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

 - Fórum de Supervisores.  

 
- II INFOENADE do curso de 

Fisioterapia. 

 

- Atividades de Humanização 
da Clínica Escola de 

Fisioterapia: Páscoa, Dia das 

Mães, São João e Dias dos 
Pais. 

 

- Torneio Empreendedor 2013. 

 
- Desafio de Marketing 2013. 

 

- Núcleo de Formação 
Científica. 

 

- Desafio ENADE. 
 

- Seminário SEADM-RN 

2013.Talk Show 
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As atividades de extensão desenvolvidas na IES estão direcionadas para as necessidades atuais da sociedade, quanto à formação e atuação 

profissional, produção e divulgação de conhecimento, além de ter a sua concepção e intervenção social especificada no PDI.  

Os discentes participam ativamente das atividades de extensão e de prestação de serviços gratuitos, como também de responsabilidade social, 

fortalecendo a formação do conhecimento e consolidando a articulação da teoria a prática. 

As políticas para o desenvolvimento das atividades de Extensão estão explicitadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e 

também nos documentos próprios, regulamento da atividade nos diversos cursos oferecidos pela IES. 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO – 2013 

PROJETO OBJETIVO NÚMERO DE ALUNOS 

PARTICIPANTES 

Projeto de Desenvolvendo uma Infraestrutura Básica 

de Tecnologia da Informação e Comunicação no 

Núcleo de Amparo ao Menor – NAM. 

Planejar e criar um laboratório de 

informática para intuição com acesso a 

internet. 

 

10 alunos 

Projeto de Inclusão tecnológica através da Robótica. Promover a inclusão tecnológica aos alunos 

através da robótica mediante a criação de 

robôs e sua programação. 

 

16 alunos 

Projeto Oficina de Inclusão digital para terceira idade 
através das redes sociais. 

Promover a inclusão digital para a terceira 
idade, capacitá-los para um uso de qualidade 

da Internet e do computador, conhecer seu 

perfil sócio demográfico e o grau de 
conhecimento sobre informática através das 

redes sociais, em especial o Facebook. 

 
 

 

08 alunos 

Oficina de introdução à fusão de fibra óptica Diagnosticar os recursos necessários para a 

implementação da segregação das redes; 
Diagnosticar os recursos necessários para 

implantação do cabeamento óptico; 

Elaborar um cenário de simulação da rede 
antes e depois das operações a serem 

realizadas. 

 

 
 

 

30 alunos 

Desenvolvendo uma Infraestrutura Básica de 

Tecnologia da Informação e Comunicação nas 
Escolas Públicas Estaduais e Municipais da Região 

Metropolitana de Natal - Escola Estadual Governador 

Walfredo Gurgel. 

Promover manutenção corretiva e 

preventiva no laboratório de informática e 
na rede da Instituição. 

 

 
06 alunos 
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V FÓRUM DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

Proporcionar aos alunos formação 
complementar através de palestras  no tema 

especifico: Pneumologia e Cardiologia 

180 alunos 

VI ENAFIRN Proporcionar aos alunos formação 

complementar  e atualização nas mais 
diversas áreas de atuação 

275 alunos 

JOGOS DA AMIZADE DO COLEGIO CEI 

ROMUALDO 

Oportunizar vivência  prática fora  da IES, 

com público diverso 

30 alunos - 150 atendimentos 

AULAS DE CONTEUDOS ESPECIFICOS Proporcionar aos alunos elegíveis do 
ENADE a revisão dos conteúdos específicos 

85 alunos 

I WORKSHOP: CONHECENDO O MÉDTODO 

PILATES 

Proporcionar aos alunos formação 

complementar através de palestras  no tema 

especifico: Pilates 

53 alunos 

II WORKSHOP:  FISIOTERAPIA NO PÓS 

OPERATORIO DE CIRURGIA PLATICA E 

ABDOMINOPLASTIA 

Proporcionar aos alunos formação 

complementar  e atualização nas mais 

diversas áreas de atuação 

55 alunos 

III WORKSHOP:  TRATAMENTO DAS 
DISFUNÇÕES POSTURAIS NA BOLA SUIÇA 

Proporcionar aos alunos formação 
complementar  e atualização nas mais 

diversas áreas de atuação 

50 alunos 

ESTACIO BEACH Proporcionar aos alunos formação 
complementar  e atualização nas mais 

diversas áreas de atuação 

120 alunos 

Atividade de Humanização: Páscoa da Clinica Escola Confraternizar datas especiais com os 

pacientes, professores  e alunos em 
atividade na Clinica Escola 

21 alunos  

(organização CENTRO ACADEMICO) 

Atividade de Humanização:  

Dia das mães 

Confraternizar datas especiais com os 

pacientes, professores  e alunos em 

atividade na Clinica Escola 

21 alunos  

(organização CENTRO ACADEMICO) 

Atividade de Humanização:  

São João da Clinica Escola 

Confraternizar datas especiais com os 

pacientes, professores  e alunos em 

atividade na Clinica Escola 

21 alunos  
(organização CENTRO ACADEMICO) 

Atividade de Humanização: Dia dos Pais Confraternizar datas especiais com os 
pacientes, professores  e alunos em 

atividade na Clinica Escola 

21 alunos (organização CENTRO 

ACADEMICO) 

Atividade de Humanização:  
Dia das Crianças 

Confraternizar datas especiais com os 
pacientes, professores  e alunos em 

atividade na Clinica Escola.  

21 alunos (organização CENTRO 

ACADEMICO) 

Atividade de Humanização:  

Natal das Estrelas 

Confraternizar datas especiais com os 

pacientes, professores  e alunos em 

21 alunos (organização CENTRO 

ACADEMICO) 
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atividade na Clinica Escola 

Torneio Empreendedor 2013 Fomentar a difusão da cultura 
empreendedora junto aos alunos do curso de 

Administração da Estácio-FATERN 

mediante um torneio com foco na 
viabilidade técnica, financeira e 

mercadológica de um novo negócio 

visualizado pelos participantes. 

 
 

 

80 alunos 

Desafio de Marketing 2013 Disseminar as práticas de planejamento em 
marketing junto aos alunos do curso de 

Administração da ESTÁCIO FATERN 

através de um projeto com acompanhamento 
quinzenal para a elaboração de um Plano de 

Marketing para uma empresa já existente. 

 
 

60 alunos 

Núcleo de Formação Científica Construir conhecimento científico no campo 

da Administração, a partir da produção e 
publicação de artigos, com 

comprometimento, ética, e rigor científico. 

 

 
22 alunos 

Desafio ENADE Otimizar o desempenho do Curso de 
Serviço Social da ESTÁCIO FATERN no 

ciclo do ENADE 2013. 

91 alunos 

Seminário SEADM-RN 2013- Talk Show Realizar um mix de atividades acadêmicas 

em comemoração ao dia, 09 de setembro de 
2013. 

500 alunos 

Projeto Práxis Ambiental Enfocar a disseminação da Educação 

Ambiental, suas relações para a conquista 

dos direitos de cidadania, evidenciando os 
mecanismos determinantes para as 

condições de vida das pessoas no ambiente. 

30 alunos 

Violência contra o Idoso: Uma questão a ser refletida 
pelos Jovens na Sociedade - Natal/RN 

Contribuir com as formas de prevenção 
contra a violência “perpetuada” a pessoa 

Idosa, através de oficinas e palestras.  

02 alunos 

Fórum de Supervisores Qualificar supervisores de campo no intuito 

de superar desafios no processo de 
supervisão de Estágio em Serviço Social, 

contribuindo para formação  de qualidade de 

nossos discentes 

08 alunos 

40 supervisores 

Caminhadas Históricas de Natal. Gerar um acervo fotográfico dos pontos 
históricos e culturais da cidade. 

20 alunos 
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PROJETO OBJETIVO META 

ESTABELECIDA 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

SAÚDE MAIS VIDA - Enfermagem Atender a comunidade de 
Idosos de Bom 

Pastor/Diabéticos. No total 

de 28 idosos 

Realizar quatro 
encontros por 

semestre 

Foram realizados três visitas a 
comunidade, sendo uma por mês. 

OUTUBRO ROSA Mobilizar a comunidade das 
Quintas quanto à 

importância da prevenção 

do câncer de mama 

Fazer uma passeata 
nas ruas do bairro, 

com mobilização dos 

alunos de uma escola 
do Município, do 

bairro em questão.  

A Passeata foi realizada com sucesso, 
tendo envolvimento dos alunos de 

Enfermagem do 6º período, sob a 

coordenação da professora do curso de 
Enfermagem. 

 

ASSISTENCIA AO IDOSO 

INSTITUCIONALIZADO 

Orientar os idosos quanto 

prevenção das doenças 
especificas da idade 

Fazer um encontro, 

mobilizando a todos 
os residentes da 

instituição para 

participar do ciclo de 
debates.  

O evento foi realizado, organizado por 

professora do curso de Enfermagem, 
envolvendo 23 alunos, 01 docente e 15 

idosos. 
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Projeto Características N.º de Envolvidos Data de Inicio e Fim 

AgêncProjia 
Escola  

Projeto desenvolvido por 11 alunos, denominados monitores 

mestres, e divididos em 08 setores (atendimento, 
planejamento, mídia, direção de arte, redação, arte 

finalização, produção e pauta) aplicam os conhecimentos, 

adquiridos em sala de aula, na prática. O foco no atendimento 
é direcionada para os micro e pequenos empresários que não 

possuem contato com mercado publicitário. Este 

relacionamento ocorre através de contato entre o cliente e 

agência, e tem como parceiro de maior expressividade o 
SEBRAE-RN. 

Durante o ano de 2013 foram 

atendidas na Agência Escola 32 

empresas  

Primeiro semestre – 

22.04.2013 à 26.06.2013 

Segundo Semestre – 
16.09.2013 

a 

13.12.2013 

NUPP- 
Núcleo de 

Produção 

Publicitária 

Composto de produtora de Vídeo, Áudio e Fotografia, as 

produtoras dão suporte a agência escola em termos de 
produção e execução de VT, spots, Jingles e Fotos 

Publicitárias. 05 alunos compõem o quadro de funções 

(editor de vídeo, contato, produção, editor de áudio, 

fotografo). 

Foram atendimentos durante o 

período de 2013  
16 clientes.  

Primeiro semestre – 

22.04.2013 à 26.06.2013 
Segundo Semestre – 

16.09.2013 

a 

13.12.2013 

NEPCOM- 

Núcleo de 
Pesquisa em 

Comunicação.  

Através do estudo do ciber. espaço e ciber. cultura, da 

semiótica aplicada e das teorias da comunicação, 03 

professores criam grupos de discursões sobre os temais mais 
atuais dos 03 campos de estudo, além de orientarem os 

demais alunos da IES a produzirem trabalhos científicos para 

publicação.    

Alunos envolvidos no NEPCOM 

durante 2013 13 para os grupos de 
pesquisa e 05 alunos produziram 

artigos para publicação. 

Primeiro Semestre 

01.04.2013 

a 
26.06.2013 

Segundo Semestre 

05.08.2013 

Madrugadão 
Cultural  

Envolvidos em um período que corresponde das 21:00 da 
Sexta às 9:00 do sábado, os alunos de todo o curso, inscritos 

para o evento, competem entre si para desenvolver uma 

campanha publicitária, que será defendida para um cliente 
real.   

58 alunos envolvidos. 
Evento que ocorreu no 

dia 22.11.2013 

Feira de 

Promoção e 

Merchandising 

Os alunos do 6º período do curso convidam empresas do 

mercado de varejo de natal, e por meio destas, desenvolvem 

técnicas de merchandising aplicadas ao cenário de mercado. 

Alunos do 6º período Dias 13 e 14.11.2013 

Andando pelo 

RN 

Os alunos do 5º período visitam municípios com potencial 
turístico, e partindo das informações cedidas pela prefeitura 

desenvolvem uma campanha publicitária com as 

potencialidades turísticas da Região.  

Alunos do 5º período. 13.11.2013 
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A Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte desenvolve atividades na área de Extensão, buscando atender à comunidade local, nos aspectos 

de saúde, cultura, esporte, lazer e outros. A Instituição promove a integração com a comunidade por meio de suas atividades extensionistas, convênios 

de estágio, visitação técnica, projetos, dentre outros. 

Ainda, com o objetivo de estimular a prática de esportes na IES, a Instituição manteve o convênio com a Federação Estadual de Karatê 

Amigos da Escola, nas modalidades de karatê, kung fu, judô, entre outras artes marciais, contribuindo para a inclusão social de paraatletas.  

 

 

DIMENSÃO 2 – ENSINO / PESQUISA / EXTENSÃO 

PESQUISA 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Incentivar e apoiar as atividades de 

pesquisa, intensificando o 

envolvimento dos discentes. 

- PESQUISA: Liga de Estudo 

em Fisioterapia Traumato-

ortopédica - LEFT 
  

- PESQUISA: Laserterapia de 

Baixa Intensidade nas Lesões 
Ortopédicas, Traumatológicas 

e Reumatológicas.  

 

- PESQUISA: Excelência em 
Serviços com foco na Copa do 

Mundo FIFA 2014: Uma 

Análise do Setor Hoteleiro na 
cidade do Natal com base na 

escala SERVQUAL. 

 

- PESQUISA: Análise entre a 
expectativa e a percepção dos 

turistas quanto à qualidade e 

satisfação nos pontos turísticos 
de Natal. 

- Baixo incentivo à 

pesquisa. 

 

- Constatamos que existe 

uma proposta para 

efetivação de grupos de 
pesquisa 

institucionalizados, com 

a participação de alunos 
da graduação e 

professores, para o 

desenvolvimento de 

artigos a serem 
publicados, bem como 

realização de grupos de 

estudo para desenvolver 
temas pertinentes aos 

cursos. 

- Observamos que as 

atividades de pesquisa 

precisam passar por uma 
reformulação, com ampliação 

dos incentivos. 
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

 - PESQUISA: Excelência em 

Serviço no Setor de Bares e 

Restaurantes em Natal-RN, 
com foco na FIFA 2014: Uma 

análise com base na escala 

SERVQUAL. 

 
- PESQUISA: Excelência da 

Prestação de Serviço no Setor 

de artesanato da cidade do 
Natal com base na escala 

SERVQUAL. 

 
 

-PESQUISA: Lixo Eletrônico: 

ELETRÔNICO: Volume e 

substâncias tóxicas ameaçam a 
saúde da população. 

 

- PESQUISA: Data Center 
Móvel – Economia de espaço 

e energia. 
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

  -PESQUISA: Guerra 

Cibernética: Conceitos e 

Metodologias de Defesa. 
NEPCOM- Núcleo de 

Pesquisa em Comunicação 

 

- PESQUISA: Tecnologia da 
Informação Verde rumo às 

diretrizes do Programa Green 

Goal para Copa 2014. 
 

- PESQUISA: Grupo de 

estudo: Em sociedade e meio 
ambiente – Grupo SOMA. 

   

 

Observamos que a IES conta com alguns professores com perfil de pesquisadores e que as atividades na área precisam passar por uma 

reformulação, com ampliação dos incentivos, através da implantação do Programa de apoio à Pesquisa Científica, regulamentado através de edital, 

contemplando Bolsas de Iniciação Científica destinadas a alunos de graduação interessados em desenvolver projeto de pesquisa sob a orientação de 

um docente da Instituição. Para estimular o docente no desenvolvimento de projetos de pesquisa e na publicação da produção científica, a Instituição 

deve aderir ao Programa Pesquisa Produtividade. 

 

-  
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DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

-Incentivar a participação da 
comunidade acadêmica nas atividades 

de Responsabilidade Social. 

 
- Estabelecer parcerias com órgãos 

públicos e privados para fomentar as 

atividades de Responsabilidade Social. 
 

-Uso pleno da Clínica de Fisioterapia, 
do Consultório de Enfermagem, da 

Agência Escola de Publicidade e da 

Escola de Negócios pela comunidade 
interna e externa. 

 

- Programa de QVT, em parceria com 
o RH, para o público interno. 

 

- Ações comunitárias realizadas em 

parceria com instituições públicas e 
privadas. 

 

- Desenvolvimento de ações voltadas 
para a promoção da cidadania, de 

atenção á comunidade interna e 

externa. 

 
-Atendimento à comunidade na Clinica 

de Fisioterapia e no Consultório de 

Enfermagem. 

- Limitação de recursos para 
projetos e eventos de 

Responsabilidade Social. A IES 

procura, através da ampliação das 
parcerias, ampliar as ações de 

responsabilidade social.  

 
 

 

- Conhecimento das ações de 
responsabilidade social pela 

comunidade acadêmica. 

 
-Atendimento ao público 

disponibilizado através da 

Clínica de Fisioterapia, do 
Consultório de Enfermagem, da 

Agência Escola de Publicidade e 

da Escola de Negócios de 

Administração. 
 

-Desenvolvimento da cidadania / 

inclusão social através de 
participações em ações 

comunitárias com 

disponibilização de serviços. 

 
- Ações desenvolvidas pelo curso 

de Redes de Computadores nas 

Escolas Municipais, inclusão e 
conhecimento digital. 
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

  

-Trote Ecológico. 
 

 - Grupo da Terceira Idade. 

 

- Campanha de vacinação contra gripe. 
 

- Realização do Projeto: 

Desenvolvendo uma Infraestrutura 
Básica de Tecnologia da Informação e 

Comunicação no Núcleo de Amparo 

ao Menor – NAM e nas escolas 

municipais. 
 

  

 

Dentre as ações de responsabilidade social desenvolvidas no exercício 2013, destacamos aquelas voltadas para os interesses e necessidades 

da maioria da população, visando ao desenvolvimento regional e de políticas públicas e que permitem que os alunos dos cursos da ESTÁCIO 

FATERN ponham em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, funcionando como uma porta de entrada dos estudantes no mercado de 

trabalho. Assim sendo, destacamos: 

 

 Escola de Negócios: Tem como objetivo fomentar a visão mercadológica e empreendedora dos estudantes a partir de vivências empresarial, 

numa infraestrutura que possibilita, de forma eficaz, a realização das atividades propostas. Assim, para possibilitar que os alunos do curso de 

Administração ponham em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, a IES disponibiliza aos pequenos e micro empreendedores, 

apoio logístico, consultoria e projetos administrativos. No decorrer do ano de 2013, foram contabilizados 28 atendimentos a 06 

empresas/clientes, bem como o desenvolvimento de ações especificas do curso de Administração, entre as quais destacamos a continuidade 

do Projeto Empreender 2014, o qual atendeu a 42 alunos do Projeto Amigos da Escola, em parceria com a Fekaen, visando desenvolver a 

capacidade empreendedora dos estudantes,  possibilitando o despertar do potencial empreendedor nos jovens participantes, capacitando o 
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grupo no tocante aos comportamentos empreendedores e as noções e importância do desenvolvimento do Plano de Negócios para abertura de 

novas empresas. 

 

 Agência Escola de Publicidade e Propaganda: Na Agência Escola “Sala Nove”, ao longo de 2013, através do atendimento realizado pelos 

discentes da ESTÁCIO FATERN, 32 (trinta e dois) pequenos comerciantes e empresários foram beneficiados com os seguintes serviços: 

análise do perfil do cliente, análise do mercado, pesquisa de marketing; planejamento estratégico e de campanha; criação; e, planejamento de 

mídia. A Agência atendeu, também, a setores da própria IES, quais sejam: Encontro Norte Riograndense de Fisioterapia; Espaço Estágio 

Emprego – E3; Conecta – Evento de Redes de Computadores; Setor Acadêmico – Banners; e, Setor Administrativo – Sinalização de Espaços.  

 

 Clinica Escola de Fisioterapia: Na clínica são oferecidos atendimentos nas seguintes especialidades: Geriatria; Ortopedia; Neurologia 

Adulto; Cardiologia;  Reumatologia; Escola da Coluna; e, Pneumologia. Durante o exercício 2013, houve admissão de 446 (quatrocentos e 

quarenta e seis) pacientes, com realização de 4.152 (quatro mil, cento e cinquenta e dois) atendimentos de prestação de cuidados a saúde, 

direcionados, principalmente, à população carente do município de Natal e adjacências, oferecidos a custo zero, com ótima qualidade, e que 

vêm suprindo, parcialmente, uma demanda deficitária que surge dos órgãos públicos, nas áreas de: Geriatria (742 atendimentos); Ortopedia 

(437 atendimentos); Neurologia adulto (853 atendimentos); Cardiologia (197 atendimentos); Dermatologia (577 atendimentos); Escola da 

Coluna (281 atendimentos); Pneumologia (317 atendimentos); Fisioterapia Desportiva (82 atendimentos) e Ginecologia (60 atendimentos).  

 

 Consultório de Enfermagem: Oferece atendimento gratuito ao público interno e externo da instituição, com realização de exames 

preventivos, colposcopia e citologia, além de disponibilizar através do Projeto “Cuidar Nota Dez” orientações sobre o autoexame de mama e 

o câncer de colo uterino. O consultório contabilizou 52 atendimentos. Ainda, em termos de responsabilidade social, durante todo o mês de 

outubro, alunos e professores do curso de Enfermagem se envolveram no Projeto: Movimento Outubro Rosa, conhecido mundialmente pela 

realização de ações de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Os acadêmicos do curso de Enfermagem organizaram a “Sala Rosa” 

e aderiram à campanha “Outubro Rosa”. Além da decoração rosa, a sala teve banners e foram distribuídos folders sobre a campanha. 
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 Área de TI:  

 Projeto Desenvolvendo uma Infraestrutura Básica de Tecnologia da Informação e Comunicação no Núcleo de Amparo ao Menor – NAM, 

com o objetivo de planejar e criar um laboratório de informática para intuição com acesso a internet.  

 Projeto de promoção da manutenção corretiva e preventiva no laboratório de informática e na rede da escolas publicas.(atendimento à 04 

(quatro) escolas) 

 Inclusão tecnológica através da Robótica, com o objetivo de promover a inclusão tecnológica aos alunos de escolas públicas através da 

robótica, mediante a criação de robôs e sua programação. 

 Oficina de Inclusão digital para terceira idade através das redes sociais, com o objetivo de promover a inclusão digital para a terceira 

idade, capacitá-los para um uso de qualidade da Internet e do computador, conhecer seu perfil sócio demográfico e o grau de 

conhecimento sobre informática. 

 

 A IES promoveu ações de conscientização quanto às questões sociais, desenvolvendo para tanto,: o Trote Cidadão; Campanha de vacinação 

contra a gripe, além da adesão à campanha de âmbito nacional, do Grupo Estácio, de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças, destinados 

às crianças abrigadas na Casa Lírio dos Vales. 

Ademais, a Instituição estabelece parcerias, através de convênios com órgãos públicos e privados, com objetivo de fortalecer seus cursos e 

oferecer aos alunos maiores oportunidades de estágio. Em 2013, houve um total de vagas 4.226 ofertadas, sendo: 227 vagas de estágio e 2.099 de  

emprego.  A IES, através do Espaço Estágio Emprego realizou 639 atendimentos personalizados, 04 (quatro) eventos, 03 (três) visitas a empresas e 

se fez presente em outras 04 (quatro) empresas, além da inserção de 150 alunos em estágios não-obrigatórios e de 584 alunos em estágios 

obrigatórios, totalizando 734 alunos atendidos. 
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QUANTIDADE DE ESTÁGIOS POR UNIDADE E POR CURSO - 2013 
  

UNIDADE E CURSO 
QTD DE 

ESTÁGIOS 

Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do 
Norte 

3771 

Fisioterapia 1969 

Enfermagem 1381 

Serviço Social 302 

Administração 61 

Comunicação Social 30 

Publicidade e Propaganda 16 

Redes de Computadores 12 

Total de Estágios em 2013 3771 

  QUANTIDADE DE ESTÁGIOS POR UNIDADE - 
2013  

  
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO - UNIDADE 
QTD DE 

ESTÁGIOS  

Faculdade de Excelência Educacional 
do Rio Grande do Norte 

3771 
 

Total Geral 3771 
  

  

 O Espaço Estágios e Emprego que tem por objetivo ampliar as possibilidades de inserção do estagiário no Mercado de Trabalho, através da 

divulgação de vagas entre seus alunos e, principalmente, da preparação dos mesmos para a participação em processos seletivos, no exercício 2013, 

teve a seu espaço realocado e ampliado, possibilitando um melhor atendimento.  

Coerente, também, com a política institucional de atenção ao corpo discente, para possibilitar a inclusão de estudantes em situação econômica 

desfavorecida, a Instituição oferece bolsas, com descontos pré-determinados por categoria e adota programas de financiamento FIES e PRAVALER, 

bem como programas de bolsas PROUNI. A Instituição disponibiliza, também, bolsas integrais de estudos para seus funcionários, possibilitando 

ascensão funcional. 
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Ainda, em relação à responsabilidade social, destacamos que a ESTÁCIO FATERN preocupa-se e com a acessibilidade de todos. A 

infraestrutura física da unidade é adaptada, contando com rampa de acesso e banheiros adaptados, além de disponibilizar os recursos  DOSVOX na 

Biblioteca da IES. Já no que se refere à contratação de pessoal com necessidades especiais a Instituição disponibiliza, conforme prevê a legislação, 

cota mínima de contratação de PNE. 

Ainda, no tocante á atuação socialmente responsável, registramos que a ESTÁCIO FATERN vem ampliando sua participação em 

importantes esferas de Responsabilidade Social, intensificando ações ligadas ao contexto da filantropia e a elaboração de padrões institucionais de 

atendimento à comunidade interna e externa. 
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DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Ampliar as formas de divulgação, 

tanto no que se refere à comunicação 

interna e externa, quanto à divulgação 
da autoavaliação e dos trabalhos da 

CPA. 

 

 - Privilegiar a gestão participativa da 
comunicação. 

 

- Divulgar os resultados das avaliações 
internas e externas junto à comunidade 

acadêmica. 

 

- Reorganização da divulgação 

interna e externa por meio de 

painéis informativos, 
panfletos, banners. 

 

- Divulgação dos resultados da 

autoavaliação e das avaliações 
externas junto à comunidade 

acadêmica. 

 
- Utilização dos Quadros de 

Avisos/murais para a 

divulgação de notícias e 
eventos. 

 

- Implementação dos canais de 

atendimento aos alunos, 
docentes e colaboradores e da 

Rede CONECTA (rede social 

interna). 
 

- Manutenção do Portal da 

Instituição (www.estacio.br), 

da Intranet e do Sistema de 
Informações Acadêmicas – 

SIA. 

 

- Reduzida divulgação 

externa para a captação de 

novos alunos, usando as 
potencialidades de alguns 

cursos da IES. 

 

- Tímida divulgação dos 
resultados das avaliações 

internas e externas junto à 

comunidade acadêmica. 
 

- Marketing de divulgação 

dos cursos de graduação e 
pós- graduação. 

- Divulgação do “Gestão à 

Vista”. 

 
- Integração de dados de 

controle e rotinas 

acadêmicas e 

administrativas (captação, 
renovações, evasão, 

inadimplência). 

 
- Assessoria de Imprensa  

 

- Atuação do Setor 
Comercial, com 

divulgação dos serviços 

oferecidos pela Instituição, 

como também na 
celebração de convênios e 

parcerias. 

 
- Atuação da Gestão de 

Qualidade da IES 

organizando e 

padronizando as 
informações divulgadas. 

- É preciso reforçar e 

ampliar as ações de 

divulgação das avaliações, 
internas e externas, junto à 

comunidade acadêmica. 

 

- A comunicação interna é 
frequente e os canais 

utilizados são: 

informativos por e-mail, 
Quadro/mural de avisos, 

Intranet, SMS e Conecta. 

 
- Existe a necessidade de 

ativação da Ouvidoria 

presencial. 

 
- É necessário repensar / 

rever a estratégia adotada 

para divulgação / 
marketing dos cursos 

(graduação e pós). 

 

- A divulgação das 
avaliações internas e 

externas junto à 

comunidade acadêmica 
vem aumentando 

gradativamente, com 

realização de Seminários 
de divulgação dos 

resultados e fixação dos 

mesmos em murais. 

 

http://www.estacio.br/
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A comunicação interna e externa da ESTÁCIO FATERN é primordial, tanto para um atendimento eficiente e eficaz, como para divulgação 

externa, uma vez que os alunos são os maiores veiculadores da imagem da Instituição junto ao público externo. Assim sendo, para o planejamento e 

desenvolvimento da comunicação publicitária, a IES conta com o Setor Comercial e com o apoio e assessoramento da Agência Letra A. 

 

Percebemos, na comunicação e circulação de informações institucionais que existem investimentos voltados para uma maior circulação da 

informação em todos os níveis. Visualizamos nos corredores da Instituição, cartazes informativos, murais específicos dos cursos, além da existência 

de setores específicos, voltados para atendimento e fornecimento de informação dos mais variados segmentos. Nesta sentido,  destacamos a atuação 

do Setor Comercial / Central de Atendimento, onde são disponibilizadas informações sobre cursos de graduação e pós-graduação, vestibular, 

campanhas, bolsas, formas de acesso, financiamentos, entre outros aspectos 

No ano de 2013, com a supervisão e acompanhamento da Gestão de Qualidade da Unidade, algumas formas de divulgação já incorporadas 

foram mantidas, dando visibilidade às ações institucionais através da utilização dos quadros de aviso e murais, da fixação de faixas, cartazes e 

banners no pátio central e nos corredores da unidade, utilização do Gestão a Vista, além da colocação de murais específicos e padronizados para 

alguns setores. Reforçamos, também, o fluxo de informações divulgando nas salas de aula, nas Coordenações de cursos e na Sala dos Professores. 

Durante o exercício 2013, intensificou-se a divulgação dos princípios estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, com 

engajamento de professores integrantes dos Núcleos Docentes Estruturantes – NDEs dos cursos ofertados pela ESTÁCIO FATERN, e, também 

através da disponibilização, na integra, do PDI na Biblioteca e na Sala dos Professores. Além disso, destacamos que alguns dos principais princípios 

estabelecidos pelo PDI foram expostos no mural de divulgação da CPA. Essas ações foram determinantes para elevação do nível de conhecimento 

do PDI pela comunidade acadêmica. 

Na Biblioteca, o acervo encontra-se totalmente automatizado, sendo o acesso feito pelos próprios alunos, por meio de sistema interno que 

permite a utilização de vários recursos. A Biblioteca disponibiliza, também, um conjunto de manuais e regulamentos observados pelos cursos, tais 

como Manual do Aluno, Regulamento de TCC, Regulamento de Estágio, Manual de Utilização dos Laboratórios, entre outros. 
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Entre os canais de comunicação e sistemas de informações disponibilizados pela IES, destacamos a home page da Estácio na internet 

contendo todas as informações institucionais, envolvendo o seu histórico, as atividades da CPA, as atividades de ensino, pesquisa, extensão, o 

vestibular e todos os cursos da graduação e pós-graduação ofertados. 

Quanto ao canal direto de comunicação presencial com a Instituição, constatamos que a Ouvidoria ainda encontra-se em fase de 

reestruturação, para reativação. 

Registramos que a IES  tem investido em estratégias e meios para comunicação interna e externa, priorizando o uso das versões digitais como 

Internet, Intranet, Sitio Institucional e o Portal Estácio, como fonte de informações para os seus alunos, colaboradores e demais interessados, 

contemplando assim rapidez na divulgação atualizada da noticia, redução dos custos e interatividade, tornando o processo de comunicação mais 

intenso. 
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DIMENSÃO 5 – POLÍTICA DE PESSOAL 

CORPO DOCENTE 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Estimular e apoiar o corpo docente para 
ampliar a formação profissional em nível 

de pós-graduação stricto-sensu. 

 
- Estimular e apoiar o  

desenvolvimento de habilidades e 

posturas que visem ao  
aprimoramento do docente em suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

- Estimular e apoiar a participação do 
docente em eventos científicos. 

 

- Implementar o Plano de Qualificação e 
Capacitação do Corpo Docente. 

 

- Implantar a Avaliação de Clima 

Organizacional. 
 

 

 
 

 

Implantar o Plano de Carreira Docente 

- Promoções Internas 
(professores e coordenadores), 

com base na meritocracia.  

 
- Implementação do PIQ – 

Programa de Incentivo à 

Qualidade Docente. 
 

- Avaliação semestral – Clima 

Organizacional.  

 
- Realização de reuniões para 

divulgação de benefícios 

oferecidos pela IES.  
 

- Estabelecimento de 

convênios com empresas para 

professores. 
 

- Estímulo à qualificação por 

meio de bolsas de mestrado e 
doutorado. 

 

- Implantação, no ano de 2013, 
do Plano da Carreira Docente. 

- Pouco conhecimento 
por parte dos professores 

da política de pessoal da 

Instituição. 
 

  

 
 

- Política da IES  
 

- Manutenção de corpo 

docente titulado. 
 

-Privilegiar a seleção 

interna de docentes. 
 

-Compromisso na 

promoção de 

capacitações. 
 

 -Incentivo e apoio à Pós-

Graduação (Mestrado e 
Doutorado). 

- Suporte e apoio aos 

docentes através do 

Núcleo de Apoio ao 
Professor – NAP. 

- Oportunidade de 

ingresso na Instituição 
por meio de processo 

seletivo. 

- Programa de 
Remuneração Variável, 

com base nos resultados 

da Avaliação Interna – 

PIQ MÉRITO. 

A IES, dentro de sua política 
institucional, oferece, aos seus 

docentes, condições de 

trabalho em tempo integral, 
parcial ou como horista. Além 

disso, conta com o Plano de 

Carreira Docente que 
contempla critérios de 

progressão. 
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DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL 

CORPO DOCENTE (continuação) 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

 - Disponibilização  
Cursos de capacitação on-line 
MARKETING EDUCACIONAL E 
CAPTAÇÃO DE ALUNOS; 
MODELO DE ENSINO: 
CONCEPÇÃO E RECURSOS; 
POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO DO 

ENSINO SUPERIOR; PROCESSOS 
E FERRAMENTAS 
ACADÊMICOS; SISTEMA DE 
GESTÃO; AVALIAÇÃO DO 
PROCESSO ENSINO-
APRENDIZADO; ENSINO 
SUPERIOR E TICS: DESAFIO E 
POSSIBILIDADE; 

PLANEJAMENTO DE ENSINO; 
ELABORAÇÃO DE 
QUESTÕES;MEDIAÇÃO 
PEDAGÓGICA EM EAD; e, 
RELAÇÃO PROFESSOR ALUNO, 

com participação de 43 docentes. 

 

- Realização do Fórum 
Docente – PIQ FORUM 

realizado no RJ com 

participação de 05 (cinco) 
docentes, no qual foram 

apresentadas melhores práticas 

pedagógicas e trabalhos, sendo 
01 (uma) por docente da 

Estácio FATERN.  

 

-Como incentivo aos docentes 
foram ofertadas bolsas de 

estudos, sendo a professora 

Adriana Motta contemplada 
com bolsa de Mestrado. 

 - Ampliação do Programa 
de Incentivo a Qualidade 

com oferta de Cursos 

telepresenciais aos 
docentes. 

 

 

 



 66 

 

DIMENSÃO 5– POLÍTICA DE PESSOAL 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Estimular e apoiar o corpo técnico-

administrativo para ampliar a formação 
profissional. 

 

- Promover cursos de capacitação 
continuada e treinamentos 

motivacionais. 

 
- Ampliar o Programa de Qualidade de 

Vida no Trabalho. 

 

- Implantar o Plano de Carreira do 
Corpo Técnico-Administrativo. 

 

 

- Qualificação do pessoal 

técnico-administrativo com 
participação de 17 

colaboradores em 

treinamentos no SIA.  
 

- Avaliação semestral – Clima 

Organizacional.  
 

- Realização de reuniões para 

divulgação de benefícios.  

 
- Estabelecimento de 

convênios com empresas para 

colaboradores técnico-
administrativos. 

 

- Estímulo à qualificação por 
meio de bolsas de graduação e 

pós-graduação. 

 

 

- Plano de progressão 

funcional e salarial para o 
pessoal técnico-

administrativo. 

 
 

 

 
 

 

-Política da IES:  

 
-Qualificação do corpo 

funcional (possibilidade 

de elevação de 
escolaridade dos 

funcionários e familiares, 

através de concessão de 
bolsa integral para cursos 

de graduação). 

 

-Privilegiar a seleção 
interna de funcionários. 

 

- Compromisso na 
promoção de 

capacitações. 

 
-Incentivo e apoio à 

elevação do nível de 

formação. 

 
- Benefícios oferecidos: 

Planos de Saúde, 

Odontológico,  e 
Psicológico. 

 

 

A ESTÁCIO FATERN conta com uma política de pessoal consolidada e com vantagens e benefícios extensivo e comum a todos os seus 

colaboradores. Anualmente a Instituição realiza a avaliação de desempenho, com novo sistema e metodologia, a qual representa uma possibilidade 

concreta de ascensão profissional; oferece incentivo à qualificação através do Programa de Incentivo a Qualidade (docente) – PIQ; efetua o  
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pagamento dos salários no segundo dia útil do mês, sempre em dia; oferece Plano de Saúde, extensivo aos dependentes; o Ticket Alimentação; e, 

realiza concessão de bolsas de estudos. O nível de desempenho, comprometimento, motivação e satisfação do corpo docente, a partir de um 

programa corporativo com práticas integradas de identificação, vem se elevando. 

 A ESTÁCIO FATERN, em observância a CLT, contempla uma  Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, eleita anualmente, 

com mandato de um ano, sendo seus representantes eleitos pelos colaboradores da IES. 

 Para valorização dos professores, a Instituição conta com um Plano de Carreira para os Docentes, aprovado no âmbito dos Conselhos 

Superiores da Instituição, contemplando o crescimento profissional através da progressão horizontal e vertical, critérios e prazos para ascensão, entre 

outros aspectos. O Plano encontra-se disponível na Instituição e no site da ADP, Gerencia Administração de Pessoal da Estácio. O corpo docente da 

ESTÁCIO FATERN atende às normas e orientações do MEC no tocante as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação, as disciplinas são 

distribuídas sempre observando à área de formação específica e capacitação do docente. 

A IES contabiliza nos seus quadros um total de 116 (cento e dezesseis ) docentes, dos quais 46 (40%) são Especialistas; 56 (48%) Mestres; e, 

14 (12%) Doutores. Em relação ao Regime de Trabalho, observa-se que 58 (50%) são Horistas; 43 (37%) são contratados em regime de Tempo 

Parcial; e, 15 (13%) em regime de Tempo Integral, contando com Plano de Carreira Docente implementado e amplamente divulgado. 

Quanto ao quadro de pessoal docente e técnico-administrativo disponível na Instituição, destacamos que é condizente com a necessidade da 

IES, sendo a alocado dentro dos setores da IES, de acordo com formação e função desenvolvida; os colaboradores participam de constantes 

treinamentos e programas de qualificação e capacitação para atender o crescimento da IES; e, através do Portal da Estácio têm acesso a um Portfólio 

de Treinamento com disponibilização de cursos online, objetivando desenvolver sua carreira, ampliar seus conhecimentos e criar o seu próprio 

portfólio. A ESTÁCIO FATERN tem como política de incentivo a qualificação e aperfeiçoamento do corpo docente e do pessoal técnico-

administrativo a concessão de bolsas parciais nos programas de pós-graduação oferecidos por ela própria, bem como de bolsas integrais para 

mestrado e doutorado ofertadas pelas IES. A IES conta com uma política de assistência e de melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores, 

disponibilizando convênios médicos, odontológicos e psicossocial, além de auxilio alimentação. As Avaliações Institucionais e pesquisas internas 

permitem conhecer o grau de satisfação dos técnicos-administrativos com as condições de trabalho, os recursos e outros aspectos vinculados com sua 

função. Ademais, registramos que existe integração entre os membros da Instituição.   
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DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

-Aprimorar a qualidade de gestão 

administrativa, acadêmica 

institucional e dos cursos. 

 

-Avaliar continuamente o 

funcionamento institucional, 

observando os procedimentos e o 

fluxograma de tarefas de cada setor. 

 

- Implementar cursos de capacitação 

e desenvolvimento naa áreas de 

gestão e  administrativa. 

 

- Implementar e divulgar as eleições 

de órgãos representativos da IES. 

 

- Analisar o PDI no âmbito do 

planejamento estratégico da IES. 

 

- Fortalecer os colegiados dos 

cursos. 

 

- Aumento da oferta de 

cursos de capacitação e 

desenvolvimento. 

 

- Reuniões semanais com os 

Coordenadores de Curso. 

 

- Inserção do Sistema de 

Gestão da Estácio, pautado  

em indicadores de qualidade 

e elaborado através de 

planos de gestão 

participativa. 

 

- Acompanhamento mensal 

dos planos de ação e dos 

indicadores. 

 

- Adesão e observância dos 

indicadores do PEG – 

Programa de Excelência em 

Gestão.  

 

 

 

- A estrutura 

hierárquica e funcional 

da IES encontra-se, 

parcialmente, descrita 

no seu Estatuto. Falta 

descrição de alguns dos 

seus setores, bem como 

das atividades 

desenvolvidas pelos 

mesmos, além de um 

organograma que 

expresse à estrutura 

hierárquica. 

 

 

-Atuação dos órgãos 

colegiados com ampla 
participação de seus 

membros. 

- Docente e discente tem 
representação 

deliberativa importante 

na composição dos 

Conselhos Superiores, na 
perspectiva de tornar 

coerentes as decisões que 

envolvem a gestão do 
patrimônio acadêmico, 

possibilitando um 

envolvimento 

participativo atuante. 
- Observância dos 

indicadores de qualidade 

estabelecidos no PEG, 
com alinhamento de 

procedimentos e busca 

constate de 
aprimoramento.  

-Autonomia dos 

colegiados com 

participação nos 
processos decisórios 

coerentemente com o que 

consta no PDI da IES 

 

- A administração da 

ESTÁCIO FATERN está 

estruturada em órgãos 

normativos, consultivos, 

deliberativos e 

suplementares, 

responsáveis pelas ações de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

- A gestão IES é 

democrática e participativa. 

 

- Os órgãos colegiados 

funcionam de forma 

sistêmica, com a 

participação de professores 

e alunos. 

 

- As reuniões dos conselhos 

superiores ocorrem de 

acordo com os cronogramas 

estabelecidos. 

 

- Houve fortalecimento da 

gestão participativa, através 

da representatividade 

docente e discente nos 

órgão colegiados da IES. 
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 A Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte conta com uma estrutura formalizada, com instruções normativas, havendo registros em atas e 

relatórios da operacionalização dos seus órgãos. O Regimento Geral regula a estrutura organizacional e as instancias de decisão e, juntamente com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional da IES contempla as metas de gestão da Instituição. Compõem a organização e a gestão da ESTÁCIO 

FATERN, o Conselho Superior – CONSUP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE e os Colegiados de Cursos, órgãos de apoio ás 

atividades acadêmicas, bem como os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos. 

A composição do colegiado dos cursos da ESTÁCIO FATERN está pautada no Regimento Geral da Instituição, articula-se com os 

colegiados superiores e conta com a presença de representantes do corpo discente e docente, sendo o coordenador do curso o presidente e o 

articulador de todas as ações. Todas as questões acadêmicas relacionadas aos cursos são resolvidas sempre com o apoio dos membros do colegiado 

que se reúne, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que houver necessidade. 

A gestão da IES tem como base o seu planejamento estratégico, o que permite um acompanhamento contínuo das metas a serem alcançadas. 

As decisões tomadas, no que tange a área educacional, são sempre feitas de forma coletiva e sistemática, visando melhorias na qualidade dos cursos 

da Instituição. Assim sendo, nota-se que no âmbito acadêmico, trabalham em conjunto Coordenadores, Colegiado de Curso, Gestão Acadêmica, 

Núcleo Pedagógico e Núcleo Docente Estruturante (NDE) que firmam suas ações na busca de soluções para problemas reais e para elaboração de 

estratégias para problemas futuros. Todas as ações planejadas e executadas são acompanhadas, mensalmente, pela Gestão Acadêmica, através de 

reuniões semanais com participação de Coordenadores de cursos, Regulatório da IES, CPA, Núcleo pedagógico. 

Da mesma forma, na área administrativo-financeira, o plano de metas permite a Instituição ter um controle sistemático das ações, bem como 

se preparar para atender necessidades reais e inesperadas, com controle e minimização de custos, sendo todas as questões que implicam despesas, 

submetidas à mantenedora. 

Na comunicação e circulação de informações  institucionais, percebemos que existem investimentos voltados para uma maior circulação da 

informação em todos os níveis. Visualizamos nos corredores da Instituição, cartazes informativos, murais específicos dos cursos, além da existência 

de setores específicos, voltados para atendimento e fornecimento de informação dos mais variados segmentos. Nesta sentido,  destacamos a atuação 

do Setor Comercial / Central de Atendimento, onde são disponibilizadas informações sobre cursos de graduação e pós-graduação, vestibular, 

campanhas, bolsas, formas de acesso, financiamentos, entre outros aspectos. 
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Os processos de tomada de decisões institucionais são organizados e conduzidos de forma coletiva sendo: assuntos administrativos e 

financeiros, a cargo da gerencia administrativo-financeira, em conjunto com o Diretor Geral da IES; e, assuntos didáticos-pedagógicos, a cargo dos 

Colegiados de Cursos, com participação da Diretora Acadêmica. As conduções dos processos bem como as tomadas de decisão visam, 

prioritariamente, a qualidade dos serviços educacionais prestados. As tomadas de decisões são subsidiadas por informações fornecidas pelos diversos 

setores de apoio. Observamos, ainda, que existe transparência de gestão e descentralização das informações institucionais.  

O sistema de arquivo e registro da ESTÁCIO FATERN possui um sistema automatizado, Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, que 

permite aos discentes, docentes e funcionários, a solicitação de serviços, verificação de dados e visualização de informações importantes. Além 

disto, a Instituição mantém arquivo fixo com a documentação geral da IES e de todos os seus cursos, sendo a documentação de alunos de 

responsabilidade da Secretaria Geral da IES, que organiza , arquiva e expede documentos. 

A ESTÁCIO FATERN conta com instruções normativas formuladas e conhecidas sobre os procedimentos institucionais, quais sejam: 

estatutos, regimentos, organogramas, regulamentos internos, normas acadêmicas, entre outros. A estrutura hierárquica e funcional da IES encontra-

se, parcialmente, descrita no seu Estatuto. Falta descrição de alguns dos seus setores, bem como das atividades desenvolvidas pelos mesmos, além de 

um organograma que expresse à estrutura hierárquica e represente a situação atual da ESTÁCIO FATERN. Existem, também, regulamentos internos 

e normas acadêmicas especificas dos cursos, quais sejam: Manual de Uso dos Laboratórios, Manual da Biblioteca, Regulamento de Estágios, 

Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso, entre outros. 

Os órgãos colegiados da Instituição funcionam plenamente. Existem normas que regem a organização dos órgãos colegiados e garantem a 

participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, sendo a atuação dos conselhos baseadas no Regimento, com coerência da 

organização e da gestão da instituição com as políticas firmadas em documentos oficiais, quais sejam: 

* Órgãos Colegiados: funcionamento e representatividade.  

* Princípios de qualidade adotados para a gestão institucional 

* Atuação dos COLEGIADOS, NDE, CPA e a participação de ALUNOS na gestão da IES - funcionamento, critérios de composição, 

participação democrática interna e atribuição dos órgãos colegiados.  
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DIMENSÃO 7– INFRAESTRUTURA  

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Disponibilizar infraestrutura 

adequada ao desenvolvimento dos 

trabalhos acadêmicos, técnico-

administrativo e gerencial. 

 

 

- Adequar o uso da infraestrutura 

existente, através da otimização dos 

espaços existentes. 

 

- Aprimorar a estrutura física da 

IES. 

 

- Garantir o acervo completo da 

Biblioteca (físico e virtual) 

 

- Assegurar a mobilidade/ o acesso 

dos portadores de necessidades 

especiais aos espaços acadêmicos. 

 

 

- Melhorias e adequação na 

estrutura física da IES, 

principalmente em 

atendimento as demandas 

crescentes, tais como: 

relocalização do Espaço E3 

Estágio e Emprego.  

-Aquisição de Datashow. 

 

- Aquisição de 

equipamentos para os 

laboratórios Enfermagem, 

Fisioterapia e Psicologia 

(peças sintéticas, testes e 

demais aparelhos). 

 

- Manutenção dos 

laboratórios de informática 

e de saúde. 

 

- As cabines de estudo 

em grupo, da Biblioteca, 

não têm refrigeração 

interna, os alunos têm 

que deixar as portas 

aberta e o barulho 

interfere na 

concentração dos 

demais usuários da 

Biblioteca. 

 

_ Baixa velocidade de 

conexão / acesso à rede 

nos laboratórios de 

informática da IES. 

 

- Críticas a alguns itens 

pontuais, como: 

lanchonetes e serviço 

de  xerox. 

- Biblioteca com amplo 

acervo, disponibilidade 

de periódicos e cabines 

para estudo em grupo. 

 

- Bibliotecas 

informatizadas, no que 

se refere à consulta e 

aos recursos da 

Pesquisa e empréstimo 

domiciliar.  

 

- Condições de acesso 

para portadores de 

necessidades especiais. 

 

-Acesso de professores 

e estudantes a 

equipamentos de 

informática, Intranet e 

Internet. 

 

- Laboratórios 

modernos e equipados 

oportunizando a 

vivencia prática dos 

conhecimentos 

adquiridos. 

 

É necessária a melhoria 

do espaço físico para 

expansão dos cursos, 

assim como a necessidade 

de ampliação dos 

laboratórios. 
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

 
- Manutenção das condições 

de higiene e limpeza da IES 

 

- Revitalização (pintura) da 

fachada da IES e de parte 

dos ambientes internos 

(salas de aula). 

 

- Construção do calçadão da 

IES com acesso aos 

portadores de deficiência. 

 

- Organização do 

estacionamento, com 

disponibilização de 

segurança. 

 

- Atualização do acervo da 

Biblioteca de acordo com a 

demanda de cada curso. 

 

_Manutenção da estrutura 

para PNE, com rampas de 

acesso, banheiros 

adaptados, interprete de 

LIBRAS. 

 - Disponibilização de 

acesso à Biblioteca 

Virtual. 
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 A Faculdade disponibiliza uma infraestrutura adequada ao desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos, técnico-administrativo e gerencial. A 

IES conta com 41 (quarenta e uma) salas de aula, climatizadas, com iluminação, acústica e sistema multimídia de alta qualidade, com capacidades 

variando entre 30 e 70 alunos; 01 (um) auditório com capacidade para 100 (cem) pessoas; 05 (cinco) laboratórios de informática, com uma média de 

24 (vinte e quatro) computadores por laboratório, atualizados constantemente com novos softwares; 14 (catorze) laboratórios na área de saúde, 

sendo: 03 (três) de uso comum aos cursos de Enfermagem e Fisioterapia, 08 (oito) laboratórios especializados de Fisioterapia, 03 (três) laboratórios 

específicos de Enfermagem; além de 04 (quatro) laboratórios de Publicidade e Propaganda; da Agência Escola de Publicidade – Sala 9; e, da 

Empresa Júnior – Escola de Negócios do curso de Administração, além de 03 (três) específicos para o curso de Psicologia. 

 As instalações físicas da unidade são amplas e agradáveis, com acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências físicas, contando com 

rampa de acesso para o andar superior, sanitários adaptados para cadeirantes nos banheiros feminino e masculino e, Biblioteca com acesso para 

cadeirantes. Conta com uma área de convivência central onde encontramos 02 (duas) cantina, 01 (uma) xerox, espaço livre e copa; com outros 04 

(quatro) espaços complementares de convivência, inclusive com espreguiçadeiras para repouso. Vale ressaltar que em todos estes espaços existe 

disponibilidade de wireless para utilização de todos da comunidade acadêmica. 

Os docentes contam com uma ampla estrutura de apoio: sala de convivência, gabinetes individuais para acesso à intranet e internet, sala de 

reuniões, armários individuais para aguarda de pertences e banheiro privativo. Para os colaboradores técnicos e administrativos, a IES conta com 

uma estrutura de apoio que inclui refeitório e espaço de convivência. 

Todos os laboratórios possuem boa iluminação e acústica, são arejados, ventilados e privativos, estando sob a coordenação de técnicos 

especializados na área e contando com os equipamentos necessários ao seu pleno e efetivo funcionamento A limpeza é realizada, constantemente, 

por uma equipe especializada. 

Apesar da sua estrutura, a IES busca, continuamente, a readequação e a revitalização dos seus espaços físicos, de forma a oferecer, à 

comunidade acadêmica, infraestrutura física adequada para a realização das mais diversas atividades voltadas para o ensino-aprendizagem, bem 

como para ampliação da oferta de serviços. 

Os laboratórios da ESTÁCIO FATERN foram construídos para atender, em média, de 25 a 30 alunos por aula. De acordo com a 

especificação de cada um deles, possuem os equipamentos necessários para funcionamento, em quantidade e qualidade suficiente para a dimensão 
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estipulada. A estrutura física dos laboratórios oferece iluminação, refrigeração, ventilação, mobiliário e limpeza adequada. A Instituição mantém 

uma politica permanente de conservação, atualização, segurança e estimulo à utilização dos laboratórios em função da associação teoria-prática.  

Nos laboratórios de Informática, registramos que a baixa velocidade de conexão à rede (Internet e Intranet), barreira para a integração, 

sobretudo na realização das atividades on line. 

Em relação à aquisição de equipamentos, vale destacar que existe uma prioridade institucional para atendimento das demandas apresentadas 

onde, todas as solicitações, referentes a cada curso, constam na previsão orçamentária anual. Os coordenadores encaminham os pedidos para a 

direção com o objetivo de atender as demandas existentes. 

Todas as necessidades materiais da instituição são analisadas pelas áreas administrativa e acadêmica. Quando é identificada uma necessidade 

de aquisição, as solicitações são encaminhadas para a Diretoria Geral da ESTÁCIO FATERN, bem como para a Gerência Administrativo-Financeira 

que viabiliza a execução de despesas, mediante cotação de preços, para a autorização final. 

A manutenção da unidade é realizada periodicamente. Através dela, são verificadas as necessidades dos softwares (aquisições, atualização da 

versão, upgrade etc.), bem como, dos demais equipamentos e a manutenção predial. De acordo com as necessidades é realizado um planejamento 

orçamentário no qual tais necessidades são incluídas. 

A unidade possui sistemas de proteção, câmaras de monitoramento interno, e a segurança predial é realizada por vigilantes durante 24hs. 

Para realização dos serviços de manutenção e conservação da estrutura física da unidade, a IES conta com a atuação de uma firma 

terceirizada que, além da limpeza do prédio, atua na sua segurança. 

 A Biblioteca da Estácio Ponta Negra mantêm em seu acervo até o presente momento, aproximadamente 8880 títulos, e com mais de 32.290 

exemplares cadastrados, sendo 23.787 livros, 2.451 exemplares de periódicos nacionais e internacionais, 764 CD-ROMs, 135 DVDs, 160 itens de 

referência (atlas, dicionários, enciclopédias, etc), além de manuais, apostilas, anuários, etc., onde todo esse material está cadastrado no sistema 

PERGAMUM. 
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O quantitativo de títulos e exemplares cadastrados por ano está representado pelo gráfico abaixo. 

 

 

A Biblioteca da IES ocupa uma área de aproximadamente 120 m², dispondo de terminais para pesquisa via internet, local para estudo 

individual e cabines para estudo em grupo. Existe uma atualização permanente do acervo bibliográfico e, durante o ano de 2012, foram adquiridos 

livros e periódicos para os cursos de Administração, Fisioterapia, Enfermagem, além da disponibilização da Biblioteca Virtual para toda a 

comunidade acadêmica. O crescimento do acervo está representado pelo gráfico abaixo. 
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A Biblioteca disponibiliza estrutura física com: 06 (seis) salas de estudo em grupo, com capacidade de atendimento de 02 a 08 alunos por 

sala; salão para leitura com 30 (trinta) boxes individuais; internet disponível para pesquisa; amplo salão de leitura com capacidade para 28 (vinte e 

oito) alunos; sistema de autoatendimento com micro para consulta do acervo; além, de Biblioteca on-line. 

 A Biblioteca é iluminada, possui ar refrigerado, mobiliário adequado, porém existe uma necessidade de ampliação da quantidade de mesas de 

estudo em grupo e cabines individuais. Outra questão a ser resolvida diz respeito à acústica. Como as cabines de estudo em grupo não têm 

refrigeração interna, os alunos têm que deixar as portas aberta e o barulho interfere na concentração dos demais usuários da Biblioteca.  

O horário de funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta-feira, das 07:00 hs  as 22:00 hs ininterruptamente, atendendo plenamente à 

necessidades dos estudantes. A Bibliotecária da IES é CARLA VIRGÍNIA ALVES DE FREITAS – CRB/15 – 278. A quantidade e estado de 

conservação dos seus equipamentos são parcialmente adequados para atendimento das demandas. Observamos ainda que, semestralmente, são feitas 

aquisições de bibliografia, mediante solicitações feitas pelos coordenadores de cursos. 

Na ESTÁCIO FATERN as bibliografias básicas e complementar são disponibilizadas de acordo com as instruções dos instrumentos de 

avaliação do SINAES direcionada para cada modalidade de curso. 

A Biblioteca Estácio Ponta Negra oferece vários serviços ao usuário e entre eles os que mais se destacam são inegavelmente os de 

empréstimo, devolução e renovação, sendo estes descritos mensalmente na tabela abaixo. 

 

ESTATÍSTICA DE EMPRÉSTIMO, DEVOLUÇÃO E RENOVAÇÃO  

.  

MÊS  DEVOLUÇÃO  EMPRÉSTIMO  RENOVAÇÃO  

Janeiro*  43  0  0  

Fevereiro  1.418  2.271  766  

Março  2.621  2.895  1.456  

Abril  3.607  3.304  1.257  

Maio  2.824  3.094  1.145  

Junho  2.368  1.463  635  

Julho**  305  613  52  

Agosto  2.743  3.286  1.347  

Setembro  3.208  3.232  1.531  
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Outubro  2.862  2.550  998  

Novembro  2.405  2.235  634  

Dezembro  751  273  105  

TOTAL  25.155  25.216  9.926  

* mês de Inventário, onde ocorrem eventualmente algumas devoluções. 

** mês de férias entre semestres letivos 

 

 

BIBLIOTECA – AQUISIÇÕES 

 

Segue abaixo a relação de aquisições para os cursos citados, considerando o número de exemplares e o valor monetário das mesmas, em 

valores aproximados. 

 
CURSOS ENFERMAGEM  DIREITO  PSICOLOGIA  

VALOR TOTAL / 
INVESTIMENTO 

R$ 188.670,00  
1180 EX.  

R$ 98.500,00  
1090 EX.  

R$ 81.040,00  
1202 EX.  
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DIMENSÃO 8– PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INTERNA 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Consolidar o processo avaliação 

institucional, com o estabelecimento de 
uma cultura permanente de avaliação. 

 

- Ampliar a participação da 
comunidade acadêmica, na análise e 

divulgação dos resultados. 

 
- Acompanhar e fortalecer as ações de 

regulação interna. 

 

 

- Aumento da participação 

docente e discente no processo 
de Autoavaliação. 

-Realização de 06 (seis) 

Seminários de sensibilização, 
para  divulgação da Avaliação 

Interna pela CPA. - 

Participação da comunidade 
acadêmica na Avaliação 

Institucional, com maior 

divulgação através de  

cartazes, corpo a corpo, e-mail 
e de Short Message Service 

(SMS). 

- Divulgação dos dados 
coletados no processo de 

Autoavaliação Interna 2013. 

- Realização de palestras para 
analise dos resultados da 

Autoavalição 2013.  

- Inclusão do processo de 

avaliação dos colaboradores 
administrativos, organizado 

pela área de Gente e Gestão. 

-Avaliação feita pelos gestores 
e autoavaliação de 

desempenho feita pelos 

colaboradores, com prática de 

feedback. 

- Permanece a ausência, 

no questionário de 
avaliação, de um campo 

para observações e 

sugestões dos alunos e 
dos professores. 

 

 
 

 

 

 

-Enfase nos aspectos 

Regulatórios pela IES. 
 

-Existência da CPA em 

pleno funcionamento e 
com independencia dos 

órgãos colegiados. 

- A utilização da  
autoavaliação e das 

avaliações externas  

como instrumentos 

norteadores de 
modernização e de 

melhoria contínua na 

IES. 
-Possibilidade de 

avaliação continua do 

desempenho docente e de 
elaboração de 

mecanismos de 

capacitação e 

aperfeiçoamento  
específicos. 

- Ações efetivadas a 

partir das demandas 
apontadas pela 

autoavaliação interna. 

- Elaboração e 

observação  do Plano de 
Ação da CPA 2013 

- A divulgação das 

melhorias efetivadas pode 
ser melhorada/ ampliada. 

 

- O calendário estabelecido 
para as  reuniões ordinárias 

da CPA teve alterações.  
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A Avaliação Institucional da ESTÁCIO FATERN - Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte constitui-se num procedimento de gestão 

extremamente democrático, conduzido pelos membros que compõem a Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por representantes de todos 

os segmentos da comunidade acadêmica.  

 O processo de autoavaliação institucional vem se consolidando através da atuação da CPA, que busca instaurar uma cultura permanente de 

avaliação, sensibilizando toda a comunidade acadêmica. Para tanto, anualmente é feito o planejamento das ações da CPA, através de reuniões com 

seus membros, registradas em ata e divulgadas para a comunidade acadêmica. 

 No processo avaliativo, todos da comunidade acadêmica, em igualdade de participação, se envolvem no processo respondendo a 

questionários, apontando os aspectos positivos e negativos dos cursos, bem como as fragilidades e potencialidades da Instituição. 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 instituição, ocorrendo o seu desenvolvimento de forma semestral.  

Para ampliar a adesão à avaliação Institucional, a cada período de avaliação, é organizada uma campanha motivadora para que os alunos e 

professores respondam às pesquisas. Para tanto, a Comissão Própria de Avaliação conta com a colaboração de Diretores, Coordenadores de Curso, 

professores e representantes de classe, na divulgação das datas, no destaque para importância da participação, bem como para o exercício de avaliar, 

ou seja, do exercício de cidadania. 

A pesquisa 2013, aberta à participação de todos os alunos, teve adesão de 65% dos alunos matriculados na IES, sendo os dados consolidados 

e encaminhados aos dirigentes para que os mesmos possam elaborar, juntamente com a CPA, o planejamento de metas e ações a serem colocadas em 

prática, visando à melhoria da prestação de serviços educacionais. 

Realizada através de instrumental disponibilizado pela Instituição no Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, com participação de 1.507 

alunos, de um total de 2.334 alunos integrantes da base total de alunos de graduação da ESTÁCIO FATERN, o instrumento aplicado contemplou 

ações relativas às dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior – SINAES, o que possibilitou discuti-lo a 

partir de diferentes olhares interpretativos. A partir dos dados coletados, a CPA realizou analise estatística e construiu gráficos, o que possibilitou 

perceber o envolvimento e desempenho dos docentes nos cursos oferecidos pela ESTÁCIO FATERN. 
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É importante destacar que os resultados coletados através da Avaliação Institucional constituem-se em subsídios para definição das ações de 

melhoria pedagógico-administrativa necessárias, sendo observado e utilizado por todos os setores que têm perguntas especificas inseridas nos 

questionários de avaliação.  

Igualmente, para fortalecimento e transparência do processo de avaliação, a CPA apresentou os resultados para todos os segmentos 

envolvidos, destacando as ações de melhorias decorrentes do processo, ou seja, ações e projetos a serem implementados no sentido de alcançar as 

metas propostas no PDI. O resultado do processo foi disponibilizado, também, através da fixação de tabelas e gráficos contendo o resultado das 

questões avaliadas, nos murais dos cursos, na Biblioteca e Sala dos Professores, bem como no mural da CPA. 

O Índice de Satisfação do Aluno – ISA traduz a satisfação do aluno com relação aos seus professores e à Instituição. O cálculo do ISA é 

constituído pela média simples dos eixos: média obtida pelos professores da instituição / campus (MP) e média obtida pela instituição / campus 

(MC). Portanto: ISA=MP+MC.  

Abaixo apresentamos o ISA dos cursos da ESTÁCIO FATERN, bem como da Instituição.  

Instituição: FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Avaliação: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2013 

Curso 
Média do 

Curso 
Média 

do Prof. ISA 

Administração 3.35 4.20 3.78 

Redes de Computadores 2.93 3.99 3.46 

Fisioterapia 3.35 3.96 3.66 

Enfermagem 3.43 4.19 3.81 

Serviço Social 2.99 4.04 3.52 

Publicidade e Propaganda 3,07 3,98 3,52 

Gestão Financeira 3.37 4.28 3.83 

   
 

Campus Média do Campus 
Média do 

Prof. ISA 
 FATERN 2.96 4.06 3.49 
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ISA dos cursos da ESTÁCIO FATERN com base nos resultados da Avaliação Interna 2013
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DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EXTERNA 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Atuar no processo de preparação para 

o reconhecimento de cursos. 

 
- Atuar no processo de solicitação de 

autorização de novos cursos. 

 

 
 

-Auditorias internas periódicas 

com vistas aos 

reconhecimentos dos cursos. 
- Recebimento de visita de 

avaliação in loco para 

reconhecimento do curso de 

Enfermagem. 
- Recebimento de visita de 

avaliação in loco -  

autorização dos cursos de 
Psicologia e Direito. 

-Autorização para 

funcionamento dos cursos de 
Nutrição e Psicologia, em 

consonância com o PDI. 

- Sensibilização da 

comunidade acadêmica para a 
importância do processo de 

autoavaliação. 

- Assessoramento às 
Coordenações no que se refere 

às informações solicitadas. 

- Elaboração do Relatório de 

Autoavaliação Institucional 
para postagem no e- MEC. 

- Acompanhamento 

sistemático dos resultados das 
avaliações externas. 

- Necessidade de 

agilização, por parte dos 

setores da IES, na 
prestação de informações 

solicitadas pela CPA. 

 

- Entraves  na 
disponibilização da 

documentação pessoal e 

profissional dos docentes 
(PASTAS) 

-Conceito obtido através do 

ENADE pelos cursos de 

Administração e Publicidade e 
Propaganda  na faixa 3. 

- Manutenção do Conceito 3 

no IGC. 

-Avaliações realizadas pelo 
MEC:  

Administração – conceito 4, 

Direito – conceito 3;  
Enfermagem – conceito 4; 

Fisioterapia – conceito 3, 

Serviço Social – conceito 4, 
Psicologia – conceito 4; 

Publicidade – conceito 4, 

Redes de Computadores – 

conceito 3,  
Sistemas para Internet – 

conceito 3,  

Gestão Financeira- conceito 3. 
- Renovação de reconhecimento 

dos cursos de Administração e 

Publicidade e Propaganda, sem 

visita in loco (CPC=3) 
- Revisão dos PPCs dos cursos. 

- Controle / auditorias internas 

do Regulatório ESTÁCIO 
FATERN. 

A divulgação dos 

resultados obtidos pode 

ser melhorada / 
ampliada. 
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RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

RESULTADO DO IGC 

 

Índice 

 

Valor 

 

Ano 

 

CI – Conceito Institucional 

 

4 

 

2010 

 

IGC – Índice Geral de Cursos (*) 

 

3 

 

2013 

 

IGC contínuo (*) 

 

2,19 

 

2013 

Fonte: e-MEC (*) Com base no ENADE 2012. 

ENADE DOS CURSOS 

 

CURSO 

 

GRAU 

 

ENADE 

 

CPC 

 

CC 

 

Administração 

 

Bacharelado 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Enfermagem 

 

Bacharelado 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Fisioterapia 

 

Bacharelado 

 

3 

 

- 

 

3 

 

Publicidade e Propaganda 

 

Bacharelado 

 

4 

 

3 

 

4 

 

Serviço Social 

 

Bacharelado 

 

 

4 

 

3 

 

4 

Nutrição Bacharelado - - Autorizado 

sem visita 

Psicologia Bacharelado - - 3 

Direito Bacharelado - - 3 
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Sistemas para Internet 

 

Tecnológico - - 3 

 

Redes de Computadores 

 

Tecnológico  

 

3 

 

3 

 

3 

 

Gestão Financeira 

 

Tecnológico 

 

- 

 

- 

 

3 

                                                          Fonte: e-MEC 

 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA está devidamente formalizada, a maioria de seus membros reúne-se ordinária e extraordinariamente 

quando necessário. O trabalho de avaliação / coleta dos dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, ocorre de forma sistematizada e os relatórios 

anuais são devidamente organizados e protocolizados dentro dos prazos. Os resultados das avaliações são devidamente divulgados em reuniões 

internas para o Corpo Técnico-administrativo, para Professores, Coordenadores de Curso e alunos, bem como afixados em murais no interior da IES, 

subsidiando ações e propostas de melhorias institucionais. As demandas apontadas pela comunidade acadêmica, através das avaliações 

institucionais, têm contribuído para melhorar a qualidade do ensino oferecido. 

 

1 - (PR066) Divulgação do processo de Avaliação Institucional 
 

5 - Extremamente 
satisfeito  

4  3  2  1 - Muito insatisfeito  Branco  Total  

25.0 %  31.7 %  31.7 %  8.3 %  3.3 %  0  120  

2 - (PR067) Divulgação dos resultados dos processos de avaliação externa da IES(Conceitos do MEC) 
 

5 - Extremamente 
satisfeito  

4  3  2  1 - Muito insatisfeito  Branco  Total  

32.2 %  33.9 %  24.6 %  6.8 %  2.5 %  0  118  
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Divulgação do processo de Avaliação Institucional  

 

 

Divulgação dos resultados dos processos de avaliação externa da IES(Conceitos do MEC) 

 

  

0,25 

0,32 

0,32 

0,08 

0,03 

0,11 

Extremamente
satisfeito

Bastante satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito insatisfeito

0,32 

0,34 

0,25 

0,07 

0,02 

0,09 

Extremamente satisfeito

Bastante satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito insatisfeito
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 Conforme podemos constatar 89%  dos entrevistados estão satisfeitos com o processo divulgação da Avaliação Institucional, como também 

com   a divulgação dos resultados dos processos de avaliação externa da IES(Conceitos do MEC), onde 91%  destacaram a satisfação. 

Divulgação dos resultados das avaliações internas e externas ocorre através da fixação dos resultados nos painéis da CPA, quadros de aviso 

dos cursos, encaminhamento de comunicações internas (via e-mail), além da realização de seminários para discentes, docentes e corpo técnico-

administrativo. Nos seminários existe uma sensibilização para que os discentes e docentes, observem os resultados das avaliações anteriores, como 

também para a importância da avaliação institucional. 

A autoavaliação é processo ativo na ESTÁCIO FATERN, realizada através de programa eletrônico de avaliação para a participação de 

discentes, docentes e técnicos administrativos. O relatório obtido da aplicação da avaliação é apresentado à comunidade acadêmica. O Diretor, as 

coordenações e docentes atuam na execução das propostas de solução dos problemas encontrados e mobiliza toda a comunidade para o semestre 

seguinte. Os dados são analisados e confrontados com o relatório anterior destacando as melhorias. 
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ENADE 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Atuar na preparação dos alunos 

que se submeterão ao ENADE. 

 

 

- Preparação dos alunos dos 

cursos de Enfermagem, 

Fisioterapia e Serviço 

Social para o ENADE 2013. 

 

- Mobilização das 

coordenações dos cursos de 

Enfermagem, Fisioterapia e 

Serviço Social, através do 

desenvolvimento de ações 

articuladas, para sensibilizar 

conscientizar os estudantes 

sobre o ENADE. 

 

- Realização de seminários 

sobre o ENADE. 

 

- Reavaliação das 

metodologias de ensino, 

conteúdos e práticas de 

avaliação, considerando o 

instrumento aplicado pelo 

ENADE, com inclusão de 

questões que visem às 

habilidades e competências 

exigidas no ENADE, nas 

avaliações das disciplinas. 

- Ainda é preciso um 

estimulo permanente, 

junto aos discentes, 

para que os mesmos 

incorporem plenamente 

a importância do 

ENADE. 

 

- Ampliação do processo de 

sensibilização dos alunos 

quanto à importância da 

prova do ENADE. 

 

- Elaboração do CENSO 

Docente 2013.   

- Existe necessidade 

de maior mobilização 

para participação dos 

alunos nas atividades 

de preparação para o 

ENADE. 

- Necessidade de 

fortalecer o processo 

de sensibilização dos 

alunos quanto à 

importância da prova 

e sua contribuição 

para a melhoria das 

condições de ensino. 

 

- Atenção no 

preenchimento do 

questionário do 

aluno. 

 

-Atenção permanente 

quanto aos 

parâmetros 

estabelecidos pelo 

SINAES. 
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Alunos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social, da Faculdade ESTÁCIO FATERN, que estavam enquadrados nos critérios 

para participar do exame receberam atenção especial para preparação e participação no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE.  

A Instituição, através das coordenações dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social, mobilizou os discentes, através do 

desenvolvimento de ações articuladas, para sensibilizar conscientizar os estudantes sobre a importância do ENADE. Durante o período que 

antecedeu o Exame, ocorreu na IES um plantão permanente para esclarecimento de dúvidas dos alunos, bem como  a inclusão de questões que visem 

às habilidades e competências exigidas no ENADE, nas avaliações das disciplinas, para reforçar o conhecimento dos alunos. O ENADE constitui-se 

em componente curricular obrigatório, sem o qual o aluno não poderá receber o diploma no final do curso. 

A partir dos resultados decorrentes das avaliações, a IES (re) planeja suas ações acadêmico-administrativas, de melhorias para a IES e 

Cursos. Tais ações, para fortalecimento e transparência do processo, são apresentadas pela CPA para todos os segmentos envolvidos.. 
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DIMENSÃO 9– POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE E AO EGRESSO 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

- Manter e acompanhar a qualidade 

do atendimento contribuindo para a 

melhoria do desempenho acadêmico 

dos discentes. 

 

- Manter equipes (corpo técnico, 

professores e alunos) para o 

processo de sensibilização quanto à 

importância da prova do ENADE. 

 

- Ampliar a parceria com as 

empresas para oferta de estágios. 

 

- Apoiar o desenvolvimento 

acadêmico do discente. 

 

- Acompanhamento ao egresso. 

 

- Realização de atendimento 

e acompanhamento 

pedagógico aos discentes 

pelo NAP. 

- Disponibilização da 

Biblioteca Virtual. 

- Atendimento agendado 

para as Coordenações de 

Cursos e Direção. 

- Sensibilização dos alunos 

quanto à importância da 

prova do ENADE e sua 

contribuição para a 

melhoria das condições de 

ensino através da realização 

de 03 seminários. 

- Acompanhamento e 

apoio ao aluno egresso 

ainda insuficiente. 

 

 

Programas de Apoio ao 

Financiamento de Estudos 

- Bolsas de estudos;  

- Convênios com 

empresas e entidades;  

- Financiamento com 

recursos próprios para os 

alunos dos cursos; 
- Abrangência do 

projeto, quantitativo de alunos 

atendidos;  

- Critérios para a 

concessão de bolsas; 

 

* Políticas de 

atendimento aos PNEs – 

Portadores de Necessidades 

Especiais. 

* Adequação dos 

serviços da SGA e da Secretaria 
Virtual. 

* Incorporação de novas 

tecnologias no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

- A IES tem incorporado ao 

seu quadro de colaboradores, 

egressos de variados cursos 

da IES. Isto possibilita à 

Instituição avaliar o quanto se 

agrega da formação 

acadêmica ofertada para o 

desempenho profissional 

 

- Para o acompanhamento ao 

egresso a IES disponibiliza: 

Estímulo à permanência: 
- Políticas de 

atendimento ao 
estudante; 

- Convênios com 
empresas; 

- Concessão de 
descontos a 
funcionários e 
dependentes.  

     Organização Estudantil: 
- Organizações 

estudantis (Centros 
Acadêmicos);  
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- Organização de eventos 

institucionais com o 

empenho e participação dos 

alunos e egressos. 

 

- Ampliação da oferta de 

estágios (2.127 vagas) e 

empregos (2.099 vagas) 

através da atuação do 

Espaço E3 Estágio 

Emprego. 

 

- Realização de visitas 

técnicas/didáticas, 

interdisciplinares, às 

empresas e instituições. 

 

- Articulação com a pós-

graduação para criação de 

oportunidades de formação 

continuada. 

 

 

 

- Apoio e incentivo à 

organização do Centro 

Acadêmico. 

 
- Programas de apoio 

pedagógico e atendimento 

extraclasse. O Núcleo de Apoio 

Pedagógico – NAP oferece 

suporte necessário ao bom 

desempenho acadêmico e ao 

melhor aproveitamento no 

processo ensino-aprendizagem. 

 

- Ampliação, através do Espaço 

E3, do apoio e orientação para 
inserção no mercado de 

trabalho (estágios e empregos). 

 

- Estimulo à atuação 
discente;  

- Ações de apoio e 
meios para a 
promoção da 
cooperação da 
comunidade 
acadêmica;  

- Espaço físico para o 
funcionamento das 
bases das 
organizações 
estudantis; 

- Apoio para 
divulgação de 
eventos; 

- Representação 
estudantil nos 
Órgãos Colegiados 
(CPA, CONSEPE e 
CONSUP); 
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Quanto à política de acesso e seleção de estudantes, destacamos que as formas são previstas no Regimento Geral da ESTÁCIO FATERN, 

obedecendo aos seguintes requisitos: conclusão do Ensino Médio; aprovação em processo seletivo definido pela Instituição, em conformidade com a 

legislação em vigor e com os editais institucionais previamente publicados, no site da instituição; ingresso como portador de diploma de nível 

superior; e, ingresso através de transferência interna ou de outra IES. 

O ingresso na ESTÁCIO FATERN para o preenchimento de vagas existentes nos cursos de graduação é feito mediante processo seletivo 

aberto a candidatos que tenham escolarização completa de nível médio ou equivalente, garantindo a igualdade de oportunidade e a equidade no 

tratamento e proporcionando a avaliação da sua capacidade e a sua classificação. 

O processo seletivo abrange conhecimentos no nível do Ensino Médio e destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos e a sua 

aptidão para acompanhar e desenvolver estudos em nível superior, sendo que as vagas iniciais oferecidas em cada curso são as autorizadas pelo 

órgão competente, as quais se encontram quantificadas nos respectivos editais.  

Nas vagas que resultem não preenchidas em determinado curso, inclusive após a matrícula dos classificados em processo seletivo, podem ser 

admitidos: 

I. portadores de diploma de curso superior, observadas as regulamentações específicas; 

II. alunos transferidos de outras instituições de educação superior ou remanejados de outros cursos de graduação da própria ESTÁCIO FATERN, 

observados em ambos os casos os critérios e regulamentos complementares baixados pelo CONSEPE. 

O modelo de processo seletivo da ESTÁCIO FATERN, objeto de resolução específica do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

CONSUPE adota forma e sistema flexíveis e pode constar, integral ou parcialmente, entre outros, dos seguintes mecanismos: 

I. Vestibular; 

II. Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM; 

III. Outras formas de seleção e admissão alternativas em consonância com as especificidades dos cursos e demandas sociais. 

Coerente com o PDI, a Política de Atendimento aos Discentes contempla a participação em atividades complementares e de iniciação 

científica, através de eventos científicos com a apresentação de trabalhos, participação em minicursos, palestras, fóruns de discussão e debates. 
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A Extensão e a Responsabilidade Social viabilizam a participação dos discentes em atividades socioculturais e desportivas nas comunidades 

da região, assim como o Programa de Monitoria, que propicia aos discentes aprofundar seus conhecimentos teóricos e práticos, cooperar com outros 

discentes tirando dúvidas, auxiliar os professores no aperfeiçoamento das atividades técnico-didáticas e até mesmo despertar o interesse pela carreira 

docente.  

O Programa de Nivelamento tem contribuído efetivamente suprindo lacunas de aprendizagem oriundas dos ensinos fundamental e médio, no 

que se refere ao desenvolvimento de habilidades básicas de raciocínio lógico e de interpretação de textos, através de revisões de conteúdos básicos 

para os alunos ingressantes. 

O Apoio Pedagógico aos estudantes ocorre através do Núcleo de Apoio Pedagógico. As coordenações dos cursos ou mesmo os professores, 

encaminham os estudantes ao atendimento pedagógico, quando identificadas dificuldades de aprendizagem que atrapalham o prosseguimento dos 

estudos. A partir daí são implementadas ações de intervenção com vistas à superação dessas dificuldades com acompanhamento progressivo ao 

discente. 

O programa de encaminhamento profissional também está contemplado nas formas de atendimento ao discente, através de diversos 

convênios com órgãos públicos e privados para a oferta de programas de estágios, remunerados e não remunerados, o que possibilita aos mesmos a 

possibilidade de vivenciar na prática a teoria adquirida em sala de aula, como também, uma oportunidade para se inserirem no mercado de trabalho. 

Os alunos participam ativamente do estágio supervisionado e das atividades de monitoria, que é ofertada através de edital próprio.  

No que se refere a mecanismos sistemáticos de estudos, análise de dados e controle de fluxo acadêmico, destacamos que a Instituição instalou 

o Setor de Controle de Evasão, com o objetivo de acompanhar os índices de evasão e de abandono nos cursos, apontando estratégias a fim de que a 

Instituição possa traçar metas administrativas e acadêmicas que estimulem a permanência dos alunos. 

Para acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação continuada, a ESTÁCIO FATERN oferece e divulga para os 

egressos, cursos de pós – graduação, com descontos diferenciais. 

As condições institucionais desenvolvidas no que diz respeito às questões burocráticas (matrículas, transferências, trancamento, 

cancelamento de matrícula e outros) estão disponibilizadas no Sistema Acadêmico Institucional, o SIA, através de formulários específicos para 

requerimento. Os aproveitamentos de estudos são feitos pelos coordenadores de curso através da análise dos documentos e o estudo é remetido à 

secretaria para inclusão do aluno e arquivamento do documento. 
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Registramos, também, que existe uma efetiva participação dos egressos na vida da Instituição, com participação em eventos, seminários, 

palestras, além da contribuição com participação em entrevistas  feitas  com os mesmos, pela equipe de avaliação in loco, quando do reconhecimento 

dos cursos.  

 Ainda, coerente com a política institucional de atenção ao corpo discente, a IES adota programas de financiamento FIES e PRAVALER; bem 

como programas de concessão de bolsas PROUNI. 

Quanto ao egresso, registramos que existe uma preocupação da instituição em manter contato com o aluno após a conclusão do seu curso de 

graduação, orientando-o na prática profissional e na aquisição de novos conhecimentos, visando manter a integração entre os egressos e os alunos 

regularmente matriculados, promovendo um canal constante de comunicação. Assim, os ex-alunos têm oportunidade de participar de cursos 

oferecidos pela Faculdade, como de extensão, pós-graduação e outras atividades acadêmicas. 

A ESTÁCIO FATERN é consciente que a melhor divulgação institucional é aquela feita através do depoimento dos seus alunos egressos e 

que a participação da Faculdade no processo educacional não se esgota no momento da colação de grau, e sim se estende ao longo do exercício 

profissional desenvolvido pelo egresso, tornando-se uma referência viva e atuante, para o desempenho satisfatório dos profissionais no mercado de 

trabalho. 

Assim, para favorecer a inserção do egresso e dando continuidade à política praticada para o encaminhamento a estágios, oferece-se aos ex-

alunos orientação para as vagas de trabalho oferecidas pelas instituições conveniadas. O acompanhamento do egresso é realizado, de forma ainda 

tímida, através do E3 – Espaço Estágio Emprego que tem como função fornecer subsídios em relação aos recursos disponíveis do mundo do 

trabalho.  
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DIMENSÃO 10– SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Resultados alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

-Compatibilizar a proposta de 

desenvolvimento da IES com o 

orçamento previsto / destinado a 

unidade. 

 

- Realizar controle, através de 

acompanhamento efetivo, das 

evasões. 

 

- Realizar ações para redução da 

inadimplência. 

 

 

 

- Investimentos para a 

melhoria da 

infraestrutura geral da 

IES: modernização da 

TI, rede Wi Fi para 

alunos. 

 

- Investimentos na 

atualização do acervo 

bibliográfico e em 

novos equipamentos 

para os laboratórios. 

 

- Compatibilização da 

proposta de extensão às 

verbas e recursos 

disponíveis. 

 

- Ações de controle da 

inadimplência por meio de 

negociações mais flexíveis e 

incentivo ao FIES. 

- Elevado índice de 

inadimplência 

estudantil 

 

- Limitação de 

fornecedores locais 

para melhores preços 

para aquisições e 

manutenção de 

laboratórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

- Ações para 

acompanhamento do 

fluxo de caixa, com 

gestão e administração 

do orçamento (Pareto). 

 

- Implantação de QG 

de Renovação e 

Combate à 

Inadimplência 

 

 

Considerando que a 

principal fonte de receita da 

IES é a base de alunos 

matriculados, e 

considerando que esta 

receita vem crescendo de 

forma contínua a cada 

semestre, e é sempre maior 

do que as despesas, 

conclui-se tratar-se então de 

uma Instituição viável e 

sustentável. 
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O orçamento e o sistema de gestão financeira são peças-chave no planejamento e acompanhamento do desempenho da ESTÁCIO FATERN. 

O orçamento é elaborado a partir do levantamento dos custos operacionais e dos investimentos necessários à expansão e consolidação do ensino, da 

pesquisa e da extensão; da análise dos preços dos serviços educacionais das IES instaladas na região; e da análise do comportamento da inflação 

constatada no último ano. 

Anualmente a IES realiza um planejamento orçamentário, contendo metas e objetivos a serem alcançados com o intuito de atender tanto a 

parte administrativa quanto à acadêmica, sendo o acompanhamento/controle entre as despesas previstas e as efetivadas, feito pela Diretoria 

Administrativo-Financeira. 

Quanto à sustentabilidade financeira, sobretudo no cumprimento dos compromissos na oferta da educação superior de qualidade, observamos 

que na ESTÁCIO FATERN, existe coerência entre a sustentabilidade financeira real, com a descrita no Plano de Desenvolvimento Institucional 

2011 – 2015; destacamos que todos os compromissos financeiros são honrados em dia e há pontualidade no pagamento dos proventos aos seus 

colaboradores. Os colaboradores têm garantia de regularidade no pagamento, com data fixada no segundo dia útil do mês, bem como com os 

benefícios oferecidos pela Instituição (Convênios: médico, odontológico, psicológico; auxilio alimentação; entre outros).A previsão orçamentária 

anual, integrante do planejamento da IES, destina verbas especificas para treinamento, capacitação e oportunidade de qualificação, como forma de 

incentivo a educação continuada do corpo docente e técnico-administrativo.  

Existe, também, um constante investimento, por parte da IES, que contempla a aquisição de livros, equipamentos e mobiliário, além de 

manutenção sistemática das instalações da unidade, de acordo com as necessidades apontadas pela comunidade acadêmica e contempladas no 

orçamento anual da Instituição. 

Destaca-se ainda que, para fazer frente ao elevado índice de inadimplência estudantil, a IES mantém  o QG de Renovação e Combate à 

Inadimplência, contribuindo para um maior controle e, por meio de negociações mais flexíveis e incentivos ao FIES, renegociação das dividas.   
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2.2  IMPACTO DA AUTOAVALIAÇÃO NA GESTÃO 

  

A autoavaliação realizada na Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte tem se configurado 

como uma cultura positiva disseminada em toda a comunidade acadêmica, visto que tanto alunos 

como professores e corpo técnico administrativo já esperam os resultados e as medidas a partir deles 

adotadas.  

Nesse contexto, é importante ressaltar que a gestão da IES é peça fundamental que convalida 

os resultados por meio de decisões que visam à melhoria de todos os setores da Faculdade em busca 

da excelência dos serviços oferecidos à sociedade.  

Assim sendo, apresentamos de forma clara e objetiva as melhorias já alcançadas devido à 

consideração das avaliações interna e externa, como também as propostas de avaliação continuada 

para o ano de 2014. 

 

2.2.1) O ensino, a pesquisa, a extensão e a responsabilidade social: 

 Atualização do acervo da Biblioteca de acordo com a demanda de cada curso; 

 Desenvolvimento das Atividades Estruturadas atreladas a algumas disciplinas do currículo dos 

cursos da Faculdade. Estas visam enriquecer o aprendizado e estimular sua autogestão, 

complementando o conteúdo visto em sala de aula, além da utilização das tecnologias 

disponíveis no Ensino. No entanto, observa-se que há resistência dos acadêmicos quanto à 

nova proposta; 

 Acesso a Biblioteca Virtual do aluno, disseminando o uso das novas tecnologias no ensino, o 

que atende ao PDI;  

 Reestruturação do Espaço E3 – Espaço Estágio Emprego; 

 Instalação dos laboratórios de: Ensino e Práticas Experimentais – LEPE, Observação do 

Comportamento – LOB e Avaliação e Medidas em Psicologia – LAMP, do curso de 

Psicologia; 

 Aquisição de equipamentos para os laboratórios; 

 Atendimento à comunidade interna e externa através da Clínica de Fisioterapia, do 

Consultório de Enfermagem, da Agencia Escola Sala 9 (Publicidade) e da Escola de 

Negócios, além do serviço de acompanhamento social; 

 Inicio da oferta do curso de Bacharelado em Nutrição. 

 Ampliação dos cursos de Pós-Graduação. 

 Autorização  para funcionamento do curso de Psicologia.  

 Adesão e participação de alunos ao Programa Ciências sem Fronteiras. 
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2.2.2) Política de pessoal 

 Continuação do Programa de Incentivo à Qualificação (PIQ), o qual tem por objetivo a 

“integração, reconhecimento e desenvolvimento contínuo dos colaboradores da Estácio”, 

disponibiliza em meio virtual, módulos de vários cursos, com espaço para a troca de 

experiências e certificação ao final de cada curso; 

 Capacitação e aprimoramento das equipes de atendimento (Secretaria); 

 Ampliação de parcerias. 

 Implantação do Plano da Carreira Docente. 

 Adequação do quadro docente dos cursos, em consonância com as diretrizes estabelecidas 

pelo MEC. 

  

2.2.3) Infraestrutura física da Instituição 

 

 Revitalização (pintura) da fachada da Unidade e de parte dos ambientes internos (salas de 

aula); 

 Construção do calçadão, com acessibilidade aos portadores de necessidades especiais; 

 Aquisição de equipamentos para os laboratórios de Psicologia, Fisioterapia e Enfermagem 

(testes, peças sintéticas e demais aparelhos); 

 Organização do estacionamento, com disponibilização de segurança; 

 Revitalização dos quadros brancos (salas de aula); 

 Ampliação da velocidade de internet Wi-fi no campus, com revisão do cabeamento, dos 

softwares instalados, dos antivírus e da limpeza de arquivos temporários; 

 Estruturação da rede de dados e voz; 

 Aquisição de Datashow; e, 

 Disponibilidade de wireless para utilização de todos da comunidade acadêmica.  

 Ampliação e atualização do acervo bibliográfico dos cursos. 

 

2.2.4) Atendimento aos estudantes 

 Capacitação e aprimoramento das equipes de atendimento (Secretaria); 

 Ampliação dos atendimentos através do NAP – Núcleo de Apoio Pedagógico; 

 Cumprimento dos prazos nas resoluções de requerimentos solicitados no SIA; 

 Continuação dos atendimentos agendados nas Coordenações de Cursos; 

 Agilidade e comodidade na entrega do material didático; 

 Acesso à Biblioteca Virtual; 

 Fornecimento do Atlas Anatômico os alunos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e 

Nutrição.  

 A captação de alunos para os cursos de graduação tem ocorrido por meio de diversas ações 

realizadas nas escolas públicas e particulares de ensino médio, bem como por meio de 

políticas de desconto para determinados grupos. 
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2.2.5) Situação atual das propostas apresentadas em 2012 para serem realizadas em 2013 

Objetivos (*) Ações Previstas Situação Atual 

 

 

 

 

 

Missão e PDI 

 Divulgação junto à 

comunidade acadêmica à 

Missão e o PDI ESTÁCIO 

FATERN; 

     Realizada 

 Inserção dos principais 

pontos do PDI nos murais de 

divulgação da CPA; e, 

 

Realizada 

 Incentivo para a elaboração 

de programas e projetos em 

consonância com as políticas 

estabelecidas no PDI. 

Realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

 Estimulo as práticas 

metodológicas institucionais 

através da 

interdisciplinaridade e de 

inovações didático-

pedagógicas; 

 

 

 

Realizada 

 Preparação dos alunos que se 

submeterão ao ENADE; 

Realizada 

 Acompanhamento das 

avaliações externas e 

internas dos cursos de 

graduação;  

      Realizada 

 Ampliação e atualização 

contínua do acervo 

bibliográfico; 

Realizada 

 Incentivo e apoio as 

atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

Parcialmente realizada 

 Ampliação da oferta dos 

cursos de Pós-Graduação; 

  

Parcialmente realizada 

 Incentivo e apoio a 

qualificação docente; 

 

Realizada 

 Divulgação pelos canais de 

comunicação disponíveis das 

atividades de extensão 

programadas no âmbito da 

ESTÁCIO FATERN; e, 

 

Realizada 

 Oferta de cursos de curta 

duração voltados às 

necessidades da comunidade. 

 

Parcialmente realizada 
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Responsabilidade Social 

 Incentivo a participação da 

comunidade acadêmica nas 

atividades de 

Responsabilidade Social; 

 

Realizada 

 Oferta de atividades de 

extensão para a formação 

continuada; e, 

 

Parcialmente Realizada 

 Ampliação das parcerias 

com órgãos públicos e 

privados para fomentar as 

atividades de 

Responsabilidade Social. 

 

Realizada 

 

 

 

 

 

Comunicação com a 

Sociedade 

 Revisão e ampliação das 

formas de divulgação, tanto 

no que se refere à 

comunicação interna e 

externa, quanto à divulgação 

da autoavaliação e dos 

trabalhos da CPA; 

Realizada 

 Criação e manutenção de 

canais de diálogos com os 

discentes, professores, 

colaboradores e parceiros; e, 

Realizada 

 Incentivo a gestão 

participativa da 

comunicação. 

Parcialmente realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de Pessoal 

 Estimulo e apoio aos 

colaboradores para elevação 

do nível de escolaridade 

através da concessão de 

bolsas de estudo; 

  Realizada 

 Equiparação salarial dos 

colaboradores; 

Não realizada 

 

 Diagnóstico e análise do perfil 

dos colaboradores técnico-

administrativos, de forma a 

possibilitar a alocação 

otimizada do quadro de RH; 

 

Não realizada 

 

 Promoção de cursos de 

capacitação continuada e 

treinamentos motivacionais; 

 

Realizada 

 Estabelecimento de 

mecanismos de avaliação de 

desempenho; e, 

 

Realizada 
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 Ampliação do Programa de 

Qualidade de Vida no 

Trabalho. 

 

 

Parcialmente realizada 

 

 

 

Organização e Gestão 

 Avaliação continuada dos 

procedimentos e do 

fluxograma de tarefas de 

cada setor; e, 

 

Realizada 

 Atualização e divulgação de 

dados da Gestão a Vista. 

 

Realizada 

 

 

 

 

 

 

Infraestrutura 

 Disponibilização de 

infraestrutura adequada ao 

desenvolvimento dos 

trabalhos acadêmicos, 

técnico-administrativo e 

gerencial; 

 

Parcialmente realizada 

 Atualização o acervo 

bibliográfico; 

Realizada 

 Equipagem e manutenção 

dos laboratórios 

especializados; e, 

 

Realizada 

 Disponibilização 

equipamentos de informática 

e software atualizados. 

 

Parcialmente realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento e Avaliação 

 Consolidação do processo 

avaliação institucional, com 

o estabelecimento de uma 

cultura permanente de 

avaliação; 

Ação permanente 

 Ampliação da participação 

da comunidade acadêmica, 

no processo de avaliação, 

ampliando a divulgação dos 

resultados;  

  

Realizada 

 Acompanhamento e 

fortalecimento das ações de 

regulação internas. 

 

Realizada 

 Divulgação dos resultados 

das avaliações internas e 

externas junto à comunidade 

acadêmica. 

 

Realizada 
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Políticas de Atendimento 

aos discentes 

 Planejamento e 

acompanhamento do 

atendimento aos discentes; 

 

Realizada 

 Realização de reuniões 

semestrais para divulgação 

das avaliações da CPA 

(potencialidades e 

fragilidades);  

 

Realizada 

 Agilização das de respostas 

de requerimentos; 

 

Realizada 

 Atendimento e 

acompanhamento 

pedagógico aos discentes; 

 

Realizada 

 Oferta de Programas de 

Nivelamento, Monitoria, 

Estágio Curricular e 

Extracurricular; 

 

    Parcialmente realizada 

 Disponibilização 

agendamentos para os 

atendimentos junto às 

coordenações de cursos e 

direção; e, 

 

 

Realizada 

 Disponibilização de dados 

gerenciais - Gestão a Vista. 

 

Realizada 

 

 

 

 

 

Sustentabilidade 

Econômica e Financeira 

 Compatibilização da 

proposta de 

desenvolvimento da IES 

com o orçamento previsto / 

destinado a unidade; 

 

Realizada 

 Realização de controle, 

através de 

acompanhamento efetivo, 

das evasões; e, 

 

Realizada 

 Realização de ações para 

redução da inadimplência. 

 

Realizada 

 

  Observando as propostas apresentadas em 2012 e realizadas em 2013, percebemos que existe 

empenho da gestão em observar e acatar as sugestões apontadas pela Comissão Própria de Avaliação.  
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A Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte – ESTÁCIO FATERN realizou, de forma integral, 74% 

das ações propostas para 2013, de forma parcial, 20% e de forma permanente, 2%. Apenas 4% das 

ações previstas não foram levadas a termo.  

  

3. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2014 

 

3.1 Novos objetivos para o exercício 2014:  

 

Objetivos  Ações Previstas 

Regulamentar as atividades de pesquisa no 

âmbito Institucional. 

Revisão do regulamento das atividades de 

Pesquisa. 

Ampliar os canais de comunicação com a 

sociedade interna e externa. 

Reativação da Ouvidoria. 

 

 

3.2 Objetivos 2013 que ainda não foram concluídos: 

 

Objetivos  Ações Previstas 

Redefinir, readequar e atualizar o PDI 

conforme as metas estabelecidas pela 

Instituição. 

Reuniões para discussão da readequação e 

atualização do PDI. 

Atuar no processo de preparação para a 

renovação de reconhecimento do Curso de 

Tecnologia em Gestão Financeira. 

Auditorias internas periódicas com vistas à 

renovação de reconhecimento do curso, que 

não teve alunos participando do ENADE 

2012. 

 

 

3.3 – Objetivos permanentes: 

 

Objetivos  Ações Previstas 

Elaborar e divulgar o Plano de Ação e o 

cronograma de reuniões da CPA. 

Definição do Calendário de reuniões da CPA 2014, 

pela Coordenação, com envio aos membros para 

confirmação e divulgação através de e-mail e site, 

viabilizando o planejamento para a participação do 

maior número possível de participantes. 

Acompanhar, sistematicamente, o 

cumprimento das ações planejadas e 

tornar público os resultados da avaliação 

institucional. 

Elaboração de Relatórios Gerenciais, parciais e 

cumulativos, com periodicidade trimestral, bem 

como do Relatório de Autoavaliação Institucional, 

para postagem no e-MEC. 
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Consolidar o processo avaliação 

institucional, com o estabelecimento de 

uma cultura permanente de avaliação. 

Realização de fóruns de sensibilização junto aos 

segmentos envolvidos na autoavaliação, incluindo 

reunião com representantes de turma. 

Ampliação do processo divulgação através de 

material de comunicação, realização de reuniões 

com as coordenações de cursos, professores e 

lideres de turmas, bem como fazendo uso do site da 

faculdade e das mídias disponíveis nas redes sociais. 

Analisar o desempenho institucional a 

partir do olhar de cada segmento 

acadêmico, no sentido de identificar 

pontos fortes e fragilidades e propor 

melhorias. 

Aplicação da avaliação interna em todos os cursos 

presenciais, através da adesão da maioria, 

conscientizando o aluno da importância da avaliação 

para sua formação. Serão feitas visitas às salas de 

aula; reunião com representantes de turma e 

afixação de material informativo sobre o período da 

avaliação, no site, murais e internet. 

Informar para toda a IES as ações 

realizadas pela CPA e de como os seus 

resultados podem ser utilizados no 

processo de melhoria contínua da 

Instituição. 

Elaboração e encaminhamento de relatórios, aos 

órgãos competentes internos e externos, bem como 

aos demais interessados: discentes e docentes.  

Transformar os resultados da 

autoavaliação em subsídios concretos e 

consistentes para a busca do atendimento 

aos objetivos Institucionais, auxiliando 

na tomada de decisão gerencial. 

Analise os resultados das avaliações, juntamente 

com os segmentos diretamente envolvidos: 

coordenações de curso, direção, regulatório, dentre 

outros. 

Divulgar as ações da CPA junto aos 

NDEs, buscando engajá-los, 

efetivamente, no processo avaliativo da 

Instituição. 

 

Acompanhamento do cronograma de reuniões do 

NDE de cada curso, participando, de pelo menos, 

uma dessas reuniões mensais, por curso. 

Sensibilizar e preparar os alunos que se 

submeterão ao ENADE (CST em Redes 

de Computadores). 

Desenvolvimento de ações articuladas, para 

sensibilizar conscientizar os estudantes sobre o 

ENADE. 

-Plantão para esclarecimento de dúvidas dos alunos 

sobre o ENADE. 

 Inclusão de questões do ENADE, nas avaliações 

das disciplinas. 

 

Proporcionar eficiência e eficácia ao 

processo de avaliação externa, 

objetivando contribuir para a obtenção de 

resultados satisfatórios nos cursos 

avaliados e, consequentemente, o 

crescimento da IES com a oferta de bem 

avaliados, sejam os já ofertados ou novos 

cursos. 

Planejamento, acompanhamento e avaliação do 

processo regulatório de reconhecimento do curso de 

Enfermagem, bem como da autorização de novos 

cursos, organizando a documentação, realizando 

reuniões com Coordenação, docentes e NDE dos 

cursos. 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de Autoavaliação Institucional traz para a prática da CPA mais uma vez a 

oportunidade ímpar de vivenciar a Faculdade em suas distintas partes, na perspectiva de pensar e 

repensar o conjunto orgânico de suas especificidades.  

O compromisso da CPA com a ESTÁCIO FATERN e com a avaliação institucional pauta-se 

na convicção de que, fazendo uso do ferramental avaliativo, poderá fazer sua parte na complexa, 

instigante e grandiosa tarefa da IES que é a de promover a formação e ascensão profissional dos 

nossos alunos através de uma educação de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável das comunidades onde atuamos.  

Assim, este Relatório de Autoavaliação  constitui-se num instrumento de planejamento e 

gestão da ESTÁCIO FATERN, uma vez que fornece, de forma imparcial, o diagnóstico da 

Instituição, apontando as potencialidades e fragilidades das ações desenvolvidas. 

Na busca pela excelência da prestação de serviços educacionais, é importante ressaltar a 

necessária divulgação das informações contidas neste relatório, possibilitando que cada membro desta 

comunidade acadêmica possa ser efetivamente, um instrumento de transformação. 

Através dos dados apresentados verificamos que houve uma evolução significativa da 

Instituição em todas as áreas avaliadas: ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa, extensão, 

políticas institucionais junto ao corpo dos docentes, discentes, técnico-administrativos, sociedade, 

infraestrutura física, gestão e processo de planejamento e avaliação.  

Não obstantes tais constatações, ainda se faz necessário ampliar e consolidar o processo 

avaliação institucional, através da instauração de uma cultura permanente de avaliação, para 

aprimoramento do processo. 

 Ademais, dentre as ações propostas para o exercício 2014, sugerimos manutenção da 

realização de fóruns de sensibilização, reuniões com representantes de turmas e mobilização 

da área acadêmica para realização do processo de autoavaliação. 

 


