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APRESENTAÇÃO 

 

Com as orientações estabelecidas pela Lei nº 10.861/2004, que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) de cada instituição de ensino superior deve ser 

responsável pelas avaliações internas (institucional e de curso). A partir de 2008, a 

CPA da FAS passou a conduzir as avaliações institucionais e de curso. Atualmente 

essa IES conta com 01 (um) curso de graduação na área de Bacharelado em 

Ciências Contábeis em funcionamento, com aproximadamente 78 alunos 

matriculados e 04 (quatro) cursos de especialização Lato Sensu, com 

aproximadamente 171 alunos matriculados: Controladoria, Licitação e Gestão 

Pública (39 matriculados); Pedagogia em Educação Infantil (51 matriculados); 

Psicopedagogia Clínica e Institucional (43 matriculados) e MBA em Gestão de Micro 

e Pequenas Empresas (38 matriculados). 

O processo autoavaliativo na Faculdade ocorre em duas etapas, as quais são 

realizadas uma a cada final de semestre. O presente relatório traz os resultados da 

autoavaliação do curso sobre o semestre de 2019.1, além do perfil sociodemográfico 

dos discentes ingressantes na Instituição no referido período e procura também 

traçar um “raio-x” do último Exame de Suficiência Contábil do CFC, voltado para o 

aluno que esteja no último ano de bacharelado em Ciências Contábeis ou já ter 

concluído o respectivo curso. 

Já em relação às atividades desenvolvidas pela CPA no decorrer do primeiro 

semestre deste ano na FAS, destaca-se que à Comissão realizou campanhas de 

sensibilização, entre os meses de março e o início de junho, envolvendo o seu 

público alvo (alunos, professores e funcionários administrativos). 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) tem como 

missão avaliar a graduação no Brasil, apontando aspectos que possam induzir à 

melhoria da qualidade da Educação Superior e da formação acadêmica dos 

estudantes. As avaliações realizadas a partir desse sistema medem a qualidade das 

Instituições de Educação Superior, dos cursos de graduação e do desempenho dos 



5 
 

estudantes. Essa avaliação assume um papel expressivo no fortalecimento da 

educação superior, se permitindo ser utilizada como instrumento diagnóstico para 

referenciar e definir políticas para o desenvolvimento institucional e social. 

No processo autoavaliativo de uma IES busca-se identificar o seu perfil e a 

qualidade da sua atuação, considerando suas atividades, seus cursos, programas 

oferecidos, projetos, entre outros. No caso dos cursos de graduação, a avaliação 

tem como objetivo verificar as condições de ensino oferecidas, o perfil do corpo 

docente e a organização didático-pedagógica, bem como a avaliação do 

desempenho dos estudantes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos 

programáticos, suas habilidades e competências. 

Para o processo autoavaliativo de curso de 2019.1 na FAS foram validados os 

instrumentos de pesquisa em reunião da CPA, que consistiram em questões sobre 

os docentes, às disciplinas, o Coordenador do Curso, o curso em si, a infraestrutura 

da instituição e os serviços de forma geral oferecidos pela Instituição. 

Cada segmento (docentes, discentes, coordenador de curso e funcionários 

administrativos) foi convidado a participar da avaliação por meio de chamadas nos 

grupos de redes sociais (WhatsApp) dos envolvidos, por e-mail, além dos avisos 

(presencial e folheto) nas salas de aulas. O acesso aos questionários ocorreu, no 

período de 20 de maio a 07 de junho de 2019. 

Registra-se que o sistema utilizado para a coleta dos dados (Formulário 

Google) atende, por enquanto, às necessidades e/ou objetivos da autoavaliação na 

Instituição. No entanto, cabem ajustes, principalmente, no sentido de encontrar 

alternativas para vincular a participação dos atores, ao questionário avaliativo e o 

sistema acadêmico da Faculdade. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente relatório foi desenvolvido através de uma pesquisa descritiva e 

exploratória, com o propósito de conhecer, entre outros:  

 

i) as características das questões objetivas do Exame de Suficiência do Profissional 

Contábil, de 2018.2, levando em conta o que vem sendo cobrado nas provas, 

envolvendo diversas disciplinas relacionadas ao setor contábil; 
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ii) o perfil dos discentes ingressantes na FAS, no primeiro semestre do corrente ano; 

iii) a autoavaliação do Curso de Ciências Contábeis. 

 

3. PARTICIPAÇÃO DOS RESPONDENTES NO PROCESSO AUTOAVALIATIVO 

 

A participação dos respondentes no processo autoavaliativo institucional é de 

grande importância para que suas percepções sejam expostas e compreendidas, na 

prerrogativa de influenciar mudanças em diversos segmentos da Instituição. 

Nessa esteira, o processo de autoavaliação realizada no primeiro semestre do 

presente ano, apresentou a seguinte evolução histórica da participação do segmento 

acadêmico (docentes, discentes e funcionários administrativos) da Faculdade do 

Seridó (FAS), conforme o Gráfico 1, a seguir. 

 

Gráfico 1 – Evolução da participação dos respondentes (discentes, docentes e 

funcionários administrativos) na autoavaliação do curso e institucional da 

FAS, no período de 2016.2 a 2019.1 

 

Fonte: CPA (FAS, junho de 2019) 

 

Em relação à participação dos respondentes neste semestre, no processo 

autoavaliativo, é percebível uma redução expressiva dos discentes, em comparação 

aos demais períodos. Essa ausência acende o alerta para debates mais 

aprofundados sobre alternativas de estimularem os alunos, a estarem mais 

2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1

Discentes 55% 55% 71% 56% 59% 33%

Docentes 93% 86% 86% 75% 71% 93%

Func. Adm 100% 100% 100% 100% 100%
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presentes e de terem maior conscientização no seu papel de avaliador interno da 

Instituição. 

Vale reforçar que a CPA realizou, neste semestre, campanhas de 

sensibilização1 com os discentes. Na ocasião, cartazes informativos foram colocados 

nos quadros de aviso, em diversos setores da faculdade (salas de aula, biblioteca e 

pátio) mostrando as melhorias realizadas no ano anterior, além do próprio feedback 

da Comissão com os alunos, tratando da importância deles participarem da 

avaliação institucional. 

Também foi realizada a sensibilização por meio eletrônico, através de grupo 

de WhatsApp dos alunos, com temas relacionados “A importância da avaliação 

institucional”, “Faça sua voz valer” e “Agora é você quem vai avaliar”.       

    

4. DADOS DO EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA O ALUNO DE GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

 

É de conhecimento que o Exame de Suficiência realizado periodicamente 

pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) possibilita ao mercado receber 

profissionais recém formados ou já formados com competências e habilidades 

mínimas, para o desempenho da função. Além disso, o profissional da Contabilidade 

é o principal fornecedor de informações dentro de uma organização, no sentido de 

auxiliar os tomadores de decisão das empresas a atingirem seus objetivos com 

eficácia.  

No entanto, também é de conhecimento, o elevado índice de reprovação dos 

candidatos que buscam fazer o referido exame todos os anos. E, com o objetivo de 

auxiliar tanto a Coordenação quanto os alunos do Curso de Ciências Contábeis da 

Faculdade do Seridó, buscou-se aqui, traçar um “raio-x” com os assuntos mais 

cobrados e mais importantes em cada disciplina no último Exame realizado. 

O último Exame (2018.2) aprovou em média 37,49% dos candidatos 

presentes. São diversos os motivos para esse baixo índice, como deixar para 

estudar muito em cima da hora, a falta de preparação para a prova, por acreditarem 

que os conhecimentos adquiridos apenas durante a formação acadêmica sejam 

                                                             
1 Datas relacionadas à campanha de sensibilização junto aos alunos: 20/03/2019; 13/04/2019; 

17/05/2019 e 03/06/2019. 
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suficientes para atingir a aprovação, o modelo de prova diferente do que os alunos 

estão acostumados a fazerem nas faculdades e universidades, até mesmo 

negligência de algumas IES em não darem tanta importância dentro do seu 

calendário acadêmico para ações voltadas diretamente ao referido Exame, dentre 

outros fatores. 

Adiante, por meio da Tabela 1, pode-se verificar os índices de aprovação e 

reprovação, no Exame de Suficiência do CFC, período de 2018.2. 

 

Tabela 1 – Resultado por UF no Exame de Suficiência do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) 

 
Fonte: CFC, 2019. 

 

 Observa-se que, dos nove (09) Estados da Região Nordeste, apenas três 

ficaram acima da média nacional de aprovação. São eles: Paraíba (40,48%), Ceará 

(39,32%) e Rio Grande do Norte (38,10%). Adiante, através da Tabela 2, é mostrada 

a taxa de aprovação por IES da região do Seridó do RN, onde a Faculdade do 

Seridó (FAS) apresenta os seguintes índices. 
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Tabela 2 – Taxa de Aprovação por IES no Exame de Suficiência do CFC  

IES Período 

2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 

Faculdade do Seridó 2,9% 0,0% 16,7% 20% 

Faculdade Católica Santa Teresinha 7,5% 20,4% 27% 30% 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 52,6% 60% 57% 16,7% 

Fonte: CFC, 2019. 

 

 Percebe-se acima que das três IES da região, a FAS foi a que apresentou em 

todos os períodos índices menores de aprovação. Além disso, chama-se atenção a 

seguir, para a diminuição do número de participação dos discentes da FAS, período 

a período, no aludido Exame, conforme é exposto no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Participação dos discentes da FAS no Exame de Suficiência do 

CFC. 

 
Fonte: CFC, 2019.    

 

 É evidente um decaimento significativo tanto no número de inscritos quanto 

no número de presentes, nos últimos anos. Isso é preocupante, pois para exercer a 

profissão de forma regulamentada é necessário que esses candidatos sejam 

aprovados, no referido Exame. Além do que, esse decaimento não foi observado na 

outra IES privada da região.         
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 Prontamente, outro ponto relevante é saber como o Exame é distribuído por 

questões, a fim de traçar uma estratégia de estudo voltada o que cai mais nas 

provas. Deste modo, o último exame apresentou a seguinte distribuição, conforme 

expressa a Tabela 3, adiante. 

 

                      Tabela 3 – Distribuição das questões no Exame de 

                      Suficiência do CFC, período 2018.2 

 
                          Fonte: Estratégia Concurso, 2018. 

 

 Consequentemente observa-se que 58% das questões da prova estão 

relacionadas aos assuntos de Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos e Teoria 

da Contabilidade. Logo, a prioridade nos estudos para quem pretende fazer o 

Exame, tem de ser focada nessas três disciplinas. 

 Além disso, é importante que não só os discentes, mas também os docentes 

tenham conhecimento dos principais pontos cobrados relacionados as disciplina 

acima, com base no último Exame, para traçar a estratégia de estudo e de auxílio 

aos alunos. Nesse sentido, é descrito na Tabela 4, os assuntos mais cobrados em 

cada disciplina no Exame do CFC. 
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Tabela 4 – Assuntos cobrados por disciplina no Exame de Suficiência do CFC 

de 2018.2  

Disciplina Assunto 

 

 

 

Contabilidade Geral 

Provisões: conceito, distinção de provisão e passivo 

contingente. Qual a contabilização das provisões e 

reversão. Quando o passivo contingente é divulgado e 

quando não é; 

Depreciação: método da linha reta; 

Recuperabilidade: os passos para efetuar o cálculo 

do teste de recuperabilidade; 

Venda de ativo imobilizado: se houve lucro ou 

prejuízo na operação com ativo imobilizado; 

DRE: a parte inicial da DRE, da receita bruta até o 

lucro bruto, incluindo o cálculo do CMV; 

DLPA e DMPL: saber montar a DMPL, além de saber 

movimentar a conta lucros ou prejuízos acumulados; 

Lançamentos Contábeis: fazer os lançamentos 

contábeis básicos, principalmente os que contêm 

ICMS, os lançamentos de constituição da sociedade, 

pagamento de fornecedores, recebimento e 

pagamento de duplicatas com juros e com desconto e 

despesas antecipadas; 

Perdas Estimadas: a chamada “provisão para 

devedores duvidosos”; 

Demonstração dos fluxos de caixa; 

Estoques: termos do CPC 16, critérios de avaliação 

dos estoques, o que entra e o que não entra no custo 

inicial, saber fazer a ficha de controle de estoques. 

 

 

 

 

 

Terminologia: gastos, desembolsos, custos, despesas 

e investimentos; 

Tratamento das Perdas: perdas normais x perdas 

anormais; 

Custos: custos diretos x custos indiretos, custos fixos 
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Contabilidade de 

Custos e Gerencial 

x custos variáveis; 

Custeio: custeio por absorção, custeio variável e 

custeio baseado em atividades; 

PEPS, UEPS e Custo Médio; 

Pontos de equilíbrio contábil, financeiro e 

econômico; 

Índice de liquidez, de endividamento e de rotação. 

Auditoria 

 

NBC TA: conhecimentos literais das normas 

brasileiras de contabilidade, referentes à técnica de 

auditoria, tópicos das NBC TA 200, 300, 500, 700 e 

705; 

Amostragem na auditoria: tamanho da amostra; 

Relatório do Auditor Independente: tipos de opinião 

modificada a casos concretos apresentados nas 

questões. 

Controladoria Orçamento: orçamento de vendas, de produção, de 

despesas operacionais e de caixa; 

Conceitos: de controladoria e função do controller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perícia 

Conceitos: definição, classificação e finalidade; 

Aspectos Profissionais: perfil profissional do perito; 

Aspectos Técnico, Doutrinário, Processual e 

Operacional: perícia judicial e extrajudicial, 

planejamento, execução e procedimentos, 

competência técnico-profissional, honorários periciais, 

quesitos, indicação de assistentes, laudo pericial, 

parecer pericial contábil e termo de diligência; 

Legislação: legislação profissional vigente sobre a 

matéria, código de processo civil, disposições do 

Conselho Federal de Contabilidade relativas aos 

princípios de Contabilidade, resoluções e normas 

brasileiras de Contabilidade técnicas e profissionais de 

perícia; 

Aplicações Práticas de Perícia Contábil: aplicações 
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práticas relacionadas ao campo da perícia contábil, 

tais como: apuração de haveres, dissolução de 

sociedades, inventários, prestações de contas, 

contratos financeiros, sistema financeiro de habitação 

e cálculos trabalhistas; 

Normas: NBC PP 01 (Perito Contábil) e NBC TP 01 

(Perícia Contábil). 

Legislação e Ética 

Profissional 

CEPC: leitura na íntegra; 

NBC PG 100: Aplicação Geral aos Profissionais da 

Contabilidade (princípios éticos, integridade, 

objetividade, competência e zelo profissionais, sigilo 

profissional e comportamento profissional).  

Teoria da Contabilidade NBC TG 00: Estrutura conceitual. 

 

 

Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público 

Variações Patrimoniais: conceitos e estruturas de 

cada demonstração contábil; 

Lei 4.320/64: balanço orçamentário, balanço 

financeiro, balanço patrimonial e demonstração das 

variações patrimoniais; 

Classificação da receita. 

 

 

Direito Empresarial 

Conceitos e Diferenciação: empresário, empresário 

individual, sociedade empresário, empresa e 

estabelecimento empresarial; 

Regras: aplicáveis às sociedades entre cônjuges e ao 

empresário individual casado; 

Condições: constituição de uma EIRELI. 

 

 

 

 

 

 

Direito Tributário 

Lei 5.172/66: conceitos do Código Tributário Nacional 

(obrigação tributária - principal e acessória, hipóteses 

de suspensão, extinção e exclusão do crédito 

tributário; 

Arts. 107 a 112 do CTN: interpretação e integração da 

Legislação Tributária; 

Arts. 16, 77 e 81 do CTN: impostos, taxas e 

contribuições de melhoria; 
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Arts. 153, 154, 155 e 156, da CF/88: impostos de 

competência da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; 

Arts. 150 I, 150 III a, b e c da CF/88: princípios da 

legalidade, da irretroatividade, da anterioridade e da 

noventena. 

Matemática Financeira Cálculo de juros simples, compostos, valor 

presente e futuro; 

Operações de desconto simples e composto: 

racional e comercial; 

Amortização de empréstimos: SAC e Tabela Price; 

Taxa interna de retorno. 

Estatística Estatística Descritiva: interpretação gráfica, média 

aritmética, mediana, moda e desvio padrão. 

Língua Portuguesa Interpretação de texto. 

Fonte: Estratégia Concurso, 2018 

 

Diante da importância do conteúdo abordado para os discentes que 

futuramente irão prestar esse Exame e para a imagem da Instituição, tendo em vista 

que quanto mais alunos aprovados, refletirá diretamente na visualização positiva da 

Faculdade dentro da região de atuação, além de proporcionar aos discentes mais 

condições de atuação no mercado de trabalho, seja no setor privado ou no setor 

público.         

Além disso, é importante também destacar quais são às disciplinas que os 

alunos apresentam mais dificuldade ao fazerem esse Exame. Segundo a Editora 2B 

Educação, são estas as disciplinas: 

 

Tabela 5 – As sete disciplinas que os candidatos mais erram no Exame de 

Suficiência do CFC   

Disciplina Percentual de Erros 

Princípios e Normas Contábeis 60,31% 

Contabilidade de Custos 59,26% 

Contabilidade Geral 59,18% 
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Contabilidade Gerencial 58,79% 

Matemática Financeira/Estatística 58,32% 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 57,42% 

Teoria da Contabilidade 56,41% 

Fonte: Editora 2B Educação, 2019.   

 

Assim, esta Comissão sugere a Coordenação do Curso da Faculdade do 

Seridó, que acompanhamentos e futuras medidas sejam planejadas e implantadas, 

a fim de melhorar a taxa de aprovação dos alunos da FAS nas próximas edições dos 

Exames. 

 

4.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

O desempenho dos discentes da FAS em relação ao Exame de Suficiência do 

CFC é um importante indicador para futuras melhorias no andamento do Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis, realizado pela Instituição, já que possibilita 

refletir e trabalhar os assuntos que os alunos estejam tendo maior dificuldade. Nesse 

ponto, a CPA propõe algumas recomendações que pode ser adotada pela 

Coordenação, como, por exemplo: 

 

 Orientar os docentes a replicarem nas atividades e/ou nos exercício com os 

alunos, questões envolvendo as disciplinas que apresentaram menor taxa de acerto 

no Exame; 

 Sensibilizar os discentes para se prepararem com antecedência para a 

realização do Exame; 

 Criar no calendário acadêmico programas semestrais de fortalecimento do 

Exame de Suficiência do CFC; 

 Realizar simulados periódicos no formato Exame de Suficiência do CFC; 

 Reforçar em todas as reuniões Pedagógicas a necessidade da adoção ao 

longo do curso, de pelo menos um item, seja trabalhado nos moldes da questão do 

Exame de Suficiência do CFC. 

 



16 
 

5. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS DISCENTES INGRESSANTES NA 

FACULDADE DO SERIDÓ (FAS)   

 

Em termos demográficos, a composição por sexo dos alunos é de extrema 

importância para diagnosticar o perfil dos discentes ingressantes no primeiro 

semestre do ano de 2019, no Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS. 

De acordo com o Gráfico 3, que mostra essa composição, fica evidente uma 

predominância de alunos do gênero feminino sobre o masculino. As mulheres 

correspondem a 70% de todos os alunos ingressantes no período e é convergente 

do padrão do curso, que historicamente é feminino, cuja multidisciplinaridade dessa 

graduação é responsável pela procura de maior parte do gênero feminino em 

relação ao masculino. 

 

Gráfico 3 – Distribuição por gênero dos discentes ingressantes no Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS, no primeiro semestre de 2019. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

Já em relação aos municípios de origem dos discentes respondentes 

ingressantes no primeiro semestre na FAS, observa-se que eles estão distribuídos 

entre 4 (quatro) municípios da região do Seridó do RN. Desta forma, o mais 

representativo individualmente é Currais Novos, com 67% dos discentes 

ingressantes no curso. Isso vai diretamente ao encontro onde a Faculdade está 

localizada, além de ser uma das principais cidades pólo da região.  

 
 

70%

30%

Feminino

Masculino
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Gráfico 4 – Distribuição por município dos discentes ingressantes no Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS, no primeiro semestre de 2019. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019)   

 

No mundo contemporâneo, o estudante-trabalhador, caracterizado por jovens 

que tem o estudo como principal atividade, porém, exerce alguma atividade 

remunerada, podendo ser estágio, trabalho formal, informal ou temporário; em 

termos econômicos não necessariamente dependem da família, mas sim, que sua 

formação superior é prioridade e que sua atividade profissional momentânea pode 

ou não estar vinculada à área de atuação pretendida pelo estudante quando concluir 

a graduação. 

Nesse sentido, é que a problemática do estudante que trabalha se insere, 

pois o aluno noturno, que passa o dia em atividade laboral, tem dificuldades de 

realizar atividades além do ensino de sala de aula, de realizar pesquisa e extensão, 

de frequentar a biblioteca, de participar de eventos, entre outras. Essas dificuldades 

podem trazer prejuízos tangíveis e intangíveis. Tangíveis por afetarem aspectos 

físicos e educacionais propriamente ditos, considerando a perda de aulas, de provas 

e outras atividades relacionadas à faculdade. E intangíveis por reduzirem o nível de 

motivação do estudante diante do processo de aprendizagem. 

Por isso, busca-se conhecer se os discentes ingressantes na FAS estão 

exercendo alguma atividade laboral. Consequentemente, constata-se através do 

Gráfico 5, que metade dos alunos respondentes ingressantes exercem algum tipo de 

trabalho, seja formal ou informal. 
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Gráfico 5 – Possui alguma atividade laboral 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

Conhecer como os discentes ingressantes na FAS chegam à Instituição para 

assistir às aulas é importante para tomadas de decisões futuras, como, por exemplo, 

uma possível suspensão da aula. Por isso, procurou-se conhecer os meios de 

transportes utilizados pelos novos alunos para chegarem à faculdade. Assim, por 

meio do Gráfico 6, verifica-se uma heterogeneidade no meio de transporte utilizado 

pelos novos discentes respondentes. 

 

Gráfico 6 – Meio de transporte utilizado para chegar à faculdade 

        

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

Uma das maiores dúvidas daqueles que acabam de sair do ensino médio e 

desejam cursar uma graduação é escolher o curso e a faculdade que mais se 

assemelham com suas necessidades. Muitos critérios podem ser avaliados para 

auxiliar aqueles que ainda se sentem perdidos. Dados como a localização, 

referência de ensino, boa avaliação pelo Ministério da Educação (MEC) podem ser 

pontos decisivos. A seguir, de acordo com o Gráfico 7, estão alguns dos principais 

critérios de escolha que os novos alunos respondentes relataram para optar pela 
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Faculdade do Seridó, entre eles destacam-se o interesse pelo curso ofertado 

seguido da necessidade profissional de ter uma curso superior. 

 

Gráfico 7 – Principal motivo de escolha para cursar uma graduação na 

Faculdade do Seridó. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

Outro ponto importante relacionado aos novos discentes e a IES diz respeito 

às expectativas, ou seja, de como eles começam a imaginar como será o 

relacionamento com os novos colegas e professores, como lidarão com as 

demandas acadêmicas e como poderão usufruir da estrutura e das atividades que 

essa nova Instituição oferecerá. Entretanto, quando as expectativas idealizadas não 

condizer com a realidade vivida no ensino superior, pode gerar frustrações e diminuir 

o envolvimento acadêmico do estudante, o que, por sua vez, influencia na 

disponibilidade dos mesmos para atender as demandas inerentes à faculdade. 

Portanto, as expectativas tendem a impactar no nível de compromisso e de 

investimento dos discentes, afetando a qualidade da adaptação acadêmica, o nível 

de aprendizagem, o desenvolvimento psicossocial e a persistência nas tarefas 

acadêmicas diárias. Como resultado, buscou-se conhecer as expectativas dos novos 

discentes em relação ao curso superior iniciado na FAS, o qual, percebe-se por meio 

do Gráfico 8, a seguir, que para a maior parte desses alunos respondentes, as 

expectativas estão pautadas para a formação profissional de um futuro emprego e 

aumento de conhecimento teórico e profissional. 
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Gráfico 8 – Expectativa em relação ao curso superior iniciado na Faculdade do 
Seridó. 

   

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

A forma como os novos ingressantes ficam sabendo da existência do curso 

ofertado pela IES é um importante indicador de ação para Instituição, já que permite 

à faculdade exercer a função antecipativa, na captação desses discentes, 

proporcionando assim um facilitador de estratégia de mercado, para aumentar o 

quadro de alunos da Instituição, bem como auxiliar no desenvolvimento de políticas 

e programas de aperfeiçoamento da atuação institucional.  

Adiante, percebe-se que as principais formas de como os discentes 

ingressantes respondentes ficaram sabendo da existência do Curso de Bacharelado 

em Ciências Contábeis na FAS, foi através dos amigos ou conhecido, o famoso 

“boca a boa”, seguido das redes sociais (internet). Deste modo, ressalta-se a 

importância de ampliar e/ou capacitar à forma de captar esse público junto à equipe 

de vendas da Instituição, já que essa opção nem foi citada pelos ingressantes, 

conforme pode ser visto no Gráfico 9, abaixo. 

 

Gráfico 9 – Meios pelo qual ficou sabendo da existência do Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis ofertado pela Faculdade do Seridó. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 
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5.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

O perfil e as expectativas dos discentes que ingressam na Faculdade são de 

extrema importância, principalmente, para preparar o corpo docente para que este 

possa, além do conhecimento técnico-científico, preparar seus alunos para os 

desafios que irão encontrar em sua inserção no universo acadêmico. Por isso, é 

ainda mais importante que o coordenador e o professor tentem envolver e chamar os 

discentes para participar do processo de ensino-aprendizado, desde o primeiro 

semestre de ingresso na Faculdade. Pois, é através dos hábitos acadêmicos iniciais 

implantados pela Instituição que norteará os novos alunos no mundo acadêmico e 

profissional. 

Na oportunidade, recomenda-se que possíveis dificuldades de aprendizagem, 

que vierem a serem relatadas pelos discentes, que estão iniciando o curso, 

principalmente, nas disciplinas básicas iniciais, sejam acompanhadas pela 

Coordenação. Além disso, sugere-se reforçar as divulgações da existência do Curso 

de Ciências Contábeis na FAS, por meio dos canais de rádio, tv, redes sociais e 

equipe de venda. 

 

6. ANÁLISE DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA 

FACULDADE DO SERIDÓ (FAS) 

 

6.1 Discentes Matriculados  

 

Diante das dificuldades conhecidas e enfrentadas pela Instituição em captar e 

manter alunos para formação de turma de graduação, ano após ano, percebe-se um 

sensível aumento no número de discentes matriculados a partir do primeiro 

semestre de 2018, de acordo com a Tabela 6. No entanto, esse quantitativo é ainda 

bem abaixo do desejado pela Instituição, a qual, busca pelo menos 120 discentes 

matriculados no referido curso. 

Alternativamente, para ampliação desse número, recomenda-se investir no 

trabalho do marketing, nas mídias sociais dentro da própria região e nos municípios 

de abrangência da Faculdade, além de estudar a possibilidade de contratação de 

empresa especializada, em pesquisa de mercado, direcionada a esse segmento.   
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Tabela 6 – Discentes matriculados na Faculdade do Seridó 

Nome do 

Curso 

Matriculados 

2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 

Ciências 

Contábeis 

 

92 

 

86 

 

66 

 

70 

 

78 

                        Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

6.2 Referente à Autoavaliação do Curso 

 

A autoavaliação é um processo de metacognição, tendo em vista que o 

discente analisa a sua situação dentro do curso e reflete sobre ela. Após o aluno 

refletir sobre o que e como aprendeu ou o que deixou de aprender, a Coordenação 

do Curso deverá realizar um conjunto de ações para modificar o que está 

inadequado.  

Deste modo, inicialmente é verificada à relação da metodologia de ensino 

utilizada no curso, onde percebe-se uma adequada aceitação por parte dos 

discentes respondentes, conforme pode ser observado através do Gráfico 10, 

adiante. Não obstante, é importante também saber o motivo do aluno ter alegado 

que a metodologia de ensino nunca desafiou suas competências reflexivas e 

críticas.   

 
Gráfico 10 – As metodologias de ensino utilizadas, durante o curso, desafiaram 

os discentes a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 

reflexivas e críticas. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 



23 
 

A consciência ética é fundamental para o exercício profissional de qualquer 

cidadão, já que ela serve como princípio norteador de credibilidade perante à 

sociedade. No que tange o profissional da Ciência Contábil refere-se ao 

comportamento ideal e sadio que o contador deve possuir. Sendo assim, é 

proeminente destacar que para a maioria dos discentes respondentes da FAS, o 

curso contribui expressivamente para o desempenho da consciência ética 

relacionada ao exercício profissional, conforme exposto no Gráfico 11, a seguir. 

 
Gráfico 11 – O curso contribui para o desempenho da consciência ética e para 

o exercício profissional.  

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

  

O trabalho acadêmico em equipe é importante para socialização do indivíduo, 

além de ser bastante útil para o crescimento acadêmico e profissional do discente, já 

que permite a troca de experiência e de conhecimento entre os envolvidos. De 

acordo com o Gráfico 12 abaixo, a maioria dos discentes respondentes da FAS 

afirmam que o curso permite a oportunidade de trabalhar em equipe, na maioria das 

vezes ou sempre.   

 

Gráfico 12 – Há oportunidade de aprender a trabalhar em equipe durante o 
curso. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 
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O pensamento reflexivo vincula eticamente à ação e requer o exercício de 

capacidade empírica, analítica, comunicativa e avaliativa. Cabendo, portanto, às 

Instituições trazerem ao conhecimento dos seus alunos os problemas da sociedade 

em geral e de forma particular da sua região para que através desses, possam ser 

criadas soluções viáveis, inovadoras e de responsabilidade com a sociedade de 

forma geral. Como resultado, o Gráfico 13 a seguir, apresenta a informação que a 

maior parte dos alunos respondentes considera que o curso promove, sempre ou na 

maioria das vezes, a capacidade de pensar criticamente, de analisar e refletir sobre 

soluções para problemas da sociedade. 

No entanto, também é importante conhecer o motivo de alguns alunos terem 

alegado que o curso, não promove ou são poucas às vezes, que promove o 

desenvolvimento da capacidade de pensar, analisar e refletir criticamente sobre os 

problemas da sociedade. 

 

Gráfico 13 – O curso promove o desenvolvimento da capacidade de pensar 

criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

A orientação concernente a forma de comunicação oral e escrita é papel 

essencial dentro de qualquer área de formação, seja ela, acadêmica ou não. Por 

conseguinte, à sua falta traz deficiência na comunicação e atrapalha a produtividade 

do indivíduo, como, por exemplo, produção de relatórios, apresentação, 

interpretação de problemas, entre outros.  

Acrescendo a isso, o Gráfico 14, exibe que para os discentes respondentes 

da FAS o curso contribui sempre ou na maioria das vezes para ampliar a capacidade 

de comunicação, tanto para forma oral quanto para a forma escrita. No entanto, é 

interessante que a Instituição, por meio dos seus responsáveis, reforce os métodos 
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de aprimorar essa comunicação, tendo em vista que é perceptível e comentado 

entre o corpo docente, que a maior dificuldade dos alunos está diretamente 

relacionada à falta de coesão lexical ao argumentar, escrever e interpretar texto.     

 

Gráfico 14 – O curso contribui para ampliar e/ou melhorar a capacidade de 

comunicação nas formas oral e escrita.  

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

O aprendizado é parte imutável do processo de evolução de qualquer 

indivíduo. Apesar disso, ela é lenta e intuitiva. Ou seja, quanto mais significativa e 

clara a aprendizagem se apresentar, maior será a sua funcionalidade, tendo em 

vista que oferece mais possibilidade de interação com novas situações e conteúdos 

abordados. Nesse sentido, de acordo com o Gráfico 15 abaixo, verifica-se que a 

maioria dos alunos respondentes da FAS considera que o curso contribui para o 

desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente, 

na maioria das vezes ou sempre. 

 

Gráfico 15 – O curso contribui para o desenvolvimento da capacidade de 

aprender e atualizar-se permanentemente. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 
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As expectativas dos discentes podem ser mantidas ou modificadas, 

adquirindo um perfil de formação do curso na Instituição, através da avaliação do 

nível de satisfação dos alunos, identificando possíveis falhas e corrigindo-as, na 

busca constante de melhorias dos serviços prestados, garantindo com isso, 

satisfação tanto dos discentes e da sociedade.  

De tal modo, conhecer como estão às expectativas dos alunos em relação ao 

curso frequentado, serve como facilitador para possíveis ajustes, no andamento do 

curso, tanto por parte da coordenação quanto dos demais gestores. Adiante, por 

meio do Gráfico 16, percebe-se uma expressiva aceitação por parte dos discentes 

respondentes, em relação às expectativas do curso contábil realizado na FAS. 

 

Gráfico 16 – O curso corresponde às suas expectativas. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

É por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão, que todo o conhecimento 

produzido dentro dos muros acadêmicos deve chegar à população externa. Logo, a 

extensão acadêmica deve ser feita de maneira que tanto a faculdade como a 

sociedade sejam beneficiadas, ou seja, que a mesma possa aprender com a 

sociedade e esta com a faculdade. 

 Além do que, no ensino, as atividades de extensão ampliam o espaço da sala 

de aula, permitindo que a construção do saber se faça dentro e fora da academia, 

além de contribuir com o processo pedagógico na medida em que possibilita o 

intercâmbio e participação entre as comunidades interna e externa à vida 

acadêmica. Já a relação entre extensão e pesquisa favorece a criação e recriação 

de conhecimentos que podem contribuir para a transformação da sociedade, para o 

desenvolvimento teórico, bem como para retroalimentar parte da ação pedagógica 

da faculdade.  
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Ressalta-se que na FAS à área acadêmica voltada a pesquisa (Grupo de 

Pesquisa Contabiliza Seridó) foi efetivamente implantada no semestre passado, ou 

seja, ainda é bem jovem. No entanto, com bons frutos, já colhidos. Como no caso, 

de trabalhos aprovados para o 24º Seminário de Pesquisa do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

além de realização e/ou produção de Oficinas Metodológicas e do 1º Seminário de 

Pesquisa da FAS. 

Por esse motivo, busca-se conhecer dos discentes se há integração da 

pesquisa e da extensão com o ensino das disciplinas do curso contábil realizado. E, 

verifica-se que para a maior parte dos alunos respondentes, essa integração existe, 

conforme demonstra o Gráfico 17, a seguir. 

 

Gráfico 17 – Há integração da pesquisa e da extensão com o ensino da(s) 

disciplina(s) no curso. 

     

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

O estágio extracurricular alia conhecimento acadêmico com a experiência 

vivencial do ambiente de trabalho, porque elucida e complementa na prática os 

temas abordados nas aulas pelo professor. Assim, o discente pode reter melhor o 

conhecimento sobre a profissão escolhida, através da experiência galgada durante o 

programa de estágio.  

Nesse ponto, tem-se como objetivo do estágio extracurricular proporcionar 

para os alunos os instrumentos de preparação para a introdução e inserção no 

mercado de trabalho, mediante ambiente de aprendizagem adequado e 

acompanhamento pedagógico supervisionado pelo professor em sala de aula. Desta 

forma, o docente contribui como um facilitador do processo de aprendizagem e 
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profissionalização deste aluno, onde através do estágio, ele se prepara para assumir 

um papel importante na sociedade, como protagonista e profissional qualificado. 

Nessa linha, procura-se conhecer dos discentes que realiza algum estágio 

extracurricular, se este está articulado com as atividades ou disciplinas acadêmicas 

do curso contábil realizado. Logo, de acordo com o Gráfico 18, para grande parte 

dos alunos respondentes, isso vem ocorrendo. No entanto, é importante que o 

coordenador de estágio verifique juntamente aos alunos estagiários, o motivo 

declarado, pela pequena parte de que essa integração não ocorre. 

 

Gráfico 18 – O estágio extracurricular é articulado (integrado) com as 

atividades e/ou disciplinas do curso.  

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

A seguir, o Gráfico 19, exibe como os discentes respondentes consideram o 

grau de dificuldade das avaliações produzidas pelos docentes da FAS, em relação à 

interpretação das questões. Assim sendo, percebe-se uma predominância do nível 

das questões de médio para fácil, com exceção da disciplina de Análise das 

Demonstrações Contábeis I, que registrou nível difícil para médio. Indo à 

consonância com que a maioria dos docentes relatou (69% médio), sobre o referido 

tema, na presente avaliação. 
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Gráfico 19 – Grau de dificuldade das avaliações na parte da interpretação das questões. 

 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

Adicionando a ideia acima, o Gráfico 20, mostra como os discentes respondentes consideram o grau de dificuldade das 

avaliações produzidas pelos docentes da FAS, em relação à resolução das questões. Deste modo, percebe-se que a maioria dos 

alunos avalia que o grau de dificuldade é caracterizado como médio, exceto às disciplinas de Matemática para Negócios e 
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Introdução aos Direitos Humanos, que registraram grau muito difícil e difícil, respectivamente. Indo de acordo com que a maioria 

dos docentes expôs (62% médio), sobre o referido tema, na presente avaliação. 

 

Gráfico 20 – Grau de dificuldade das avaliações na parte da resolução das questões. 

 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

Saber exatamente o que pede a questão é importante para o encaminhamento de uma resposta correta. Assim, o docente 

precisa atentar-se para o enunciado linguístico claro, objetivo e direto ao elaborar qualquer atividade para os discentes. Por 

conseguinte, verifica-se através do Gráfico 21, que para a maior parte dos alunos respondentes da FAS, os enunciados das 
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avaliações são claros e objetivos, prevalecendo à opção na maioria ou em todas. As exceções relatadas são as disciplinas de 

Matemática para Negócios, Introdução aos Direitos Humanos e Auditoria.    

 
Gráfico 21 – Os enunciados das questões das provas estavam claros e objetivos. 

 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

A instrução em qualquer segmento é essencial para conduzir o indivíduo no caminho correto a seguir. Sem ela, ou quando 

mal fornecida, pode acarretar dificuldade e até mesmo desorientação para o receptor da instrução. Prontamente, conforme o 
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Gráfico 22 adiante, percebe-se uma menção significativa por parte dos discentes respondentes, em relação às disciplinas de 

Matemática para Negócios, Introdução aos Direitos Humanos, Controladoria, Auditoria e Contabilidade Gerencial. Segundo esses 

alunos, as instruções fornecidas nas atividades ou nas avaliações dessas disciplinas merecem alguns ajustes para melhor 

compreensão das questões. Porém, se o examinador for mais criterioso, outras disciplinas podem ser incluídas para possíveis 

ajustes. 

 
Gráfico 22 – As informações ou instruções fornecidas nos enunciados das atividades e/ou das avaliações são suficientes 
para resolver as questões. 

 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 
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A avaliação de um modo geral deve ser encarada como reorientação para uma aprendizagem melhor e para a melhoria do 

sistema de ensino da Instituição. Assim como, adaptando o conteúdo não apenas ao objetivo do curso, mas também às 

necessidades de cada turma e dependendo da situação, até mesmo do discente. Nesse sentido, é importante saber se as 

avaliações realizadas estão condizentes com o conteúdo abordado em sala de aula pelo docente, a fim de não produzir mal estar 

entre os atores (alunos e professores). A seguir, segundo os discentes respondentes, em praticamente todas as avaliações os 

assuntos abordados em sala de aula, pelo professor, estão compatíveis com os conteúdos trabalhados nas disciplinas em sala de 

aula. A ressalva observada foi em relação à disciplina de Matemática para Negócios. Essa informação pode ser visualizada por 

meio do Gráfico 23, abaixo. Todavia, se o examinador for mais criterioso, outras disciplinas podem ser incluídas para possíveis 

ajustes.    

 
Gráfico 23 – As avaliações foram compatíveis com os conteúdos trabalhados em sala de aula pelo professor. 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 
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Convergindo com o que foi verificado acima, onde grande parte dos discentes respondentes afirmou que em todas as 

avaliações, os assuntos abordados em sala de aula estão compatíveis com o trabalhado pelo professor. Assim sendo, para a 

maioria desses discentes não há nenhuma dificuldade para responder às avaliações. No entanto, chama-se atenção para alguns 

alunos que asseguram que a dificuldade, em algumas disciplinas, está atrelada a falta de motivação, preparação e até mesmo de 

estudo para fazer às avaliações, conforme pode ser visto no Gráfico 24, adiante. 

 

Gráfico 24 – Apresenta alguma dificuldade ao responder à prova (avaliação). 

 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 
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O comentário realizado pelo docente na devolutiva da avaliação é de suma importância para reorientação da aprendizagem 

do discente, além de ser chave para obtenção de um melhor desempenho, mas também, possibilitar reforçar tanto os acertos 

quanto os erros dos alunos. Por conseguinte, observa-se por meio do Gráfico 25, que esse feedback, de certa forma, apresenta 

estar fortalecido junto ao corpo docente da faculdade, tendo em vista o resultado satisfatório apresentado pelos discentes 

respondentes, em praticamente todas as disciplinas avaliadas.  

Entretanto, cabe acompanhar as disciplinas de Auditoria e Laboratório V, ambas citadas pelos alunos, que não há feedback 

desejado em relação aos professores. No geral, o resultado vai à consonância com que a maioria dos docentes relatou (46% sim, 

em todas), sobre o referido tema, na presente avaliação. 

 
Gráfico 25 – Há comentários (feedback) na devolução das atividades e das provas por parte dos professores. 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 
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O plano de ensino norteia o processo de aprendizagem do discente, já que contempla a previsão da ação docente, às 

atividades discentes e serve para o aluno acompanhar o desenvolvimento da disciplina durante o semestre. É de extrema 

importância e recomendado que todos dos docentes apresentem o referido plano, preferencialmente, no primeiro dia de aula aos 

discentes. Através do Gráfico 26, percebe-se de forma geral, um resultado bem aceitável, porém, precisando melhorar um pouco 

mais à sua aplicabilidade, tendo em vista que segundo os alunos respondentes, ainda há docentes que deixou de apresentá-lo ou 

de discuti-lo junto aos alunos. Mas, no geral, as informações vão a consenso com que a maioria dos docentes relatou (77% sim, 

sempre), envolvendo o referido tema, na presente avaliação. 

 
Gráfico 26 – O docente apresenta e discute o plano de ensino da disciplina no início do semestre. 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 
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Possuir domínio na didática quanto do assunto a ser ministrado são essenciais para subsidiar o professor em todos os 

elementos constitutivos da dinâmica acadêmica. Nesse sentido, verifica-se através do Gráfico 27, que os discentes respondentes 

da faculdade consideram que os docentes da FAS possuem metodologia e/ou didática de ensino adequada. Contudo, diante da 

importância do assunto, é conveniente conversar com os professores que tiveram avaliação não desejável, a fim de aperfeiçoar a 

forma de transmitir conhecimento durante as aulas. 

 

Gráfico 27 – A metodologia e/ou didática utilizada pelo docente durante as aulas. 

 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 
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No processo interpessoal, professor-aluno, pode-se considerar que a admiração pelos docentes é capaz de motivar o 

discente a gostar da disciplina e a se aproximar do professor. O bom relacionamento entre docente-discente favorece a práxis do 

professor e o processo de aprendizagem do aluno, tendo em vista que a faculdade é um espaço de socialização e aprendizagem. 

Portanto, o ambiente acadêmico e a maneira como são estruturadas as atividades são fundamentais para motivar e criar relações 

de ensino/aprendizagem adequadas aos objetivos de alunos e professores, influenciando diretamente, o desenvolvimento um do 

outro. Nesse sentido, buscou-se conhecer como é o relacionamento interpessoal dos discentes-docentes da Faculdade do Seridó, 

no intuito que ambos possam construir os resultados necessários à aprendizagem. Assim, por meio do Gráfico 28, os discentes 

respondentes consideram que o relacionamento interpessoal professor-aluno dentro de sala de aula é bom para excelente.  

 
Gráfico 28 – Relacionamento interpessoal professor-aluno dentro de sala de aula. 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 
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Investir periodicamente no acervo da biblioteca permite aos seus usuários 

constante renovação de conhecimento. A ausência disso, pode levar, 

consequentemente, ao déficit de aprendizagem, a evasão do curso e até mesmo 

reprovação do aluno. Assim, uma biblioteca bem organizada, com acervo 

diversificado e atualizado, possibilita que o discente se torne mais ativo nos estudos, 

tenha mais vontade de estar na instituição e reflete diretamente no seu desempenho 

acadêmico. Além disso, de acordo com MEC, a obtenção do conceito máximo (5) 

por unidade curricular, passa pela compatibilidade de cada bibliografia básica e 

complementar está entre o número de vagas autorizadas do próprio curso e a 

quantidade de exemplares por título disponível no acervo.  

Ressalta-se que a FAS adquiriu, entre os anos de 2017 e 2018, 

aproximadamente 240 novos livros de diversas áreas, relacionadas com o curso 

contábil. No entanto, é importante que tanto os docentes quanto os discentes 

informem, semestralmente, à coordenação do curso, da necessidade de novas 

aquisições que por ventura possa surgir, a fim de manter o acervo da biblioteca 

sempre atualizado. Assim, buscou-se conhecer como esses atores consideram a 

atualização do referido acervo. Logo, através do Gráfico 29, é exibida a opinião dos 

alunos e professores respondentes em relação ao acervo da biblioteca. Tendo 

apresentado, para ambos, o mesmo resultado, ou seja, para eles o acervo é bom 

para regular. 

 
Gráfico 29 – Atualização do acervo da biblioteca da Faculdade do Seridó, 

segundo os alunos e professores, respectivamente, em relação aos livros do 

curso de Ciências Contábeis. 

 
Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

A participação e o interesse dos discentes nos eventos promovido pela 

Instituição é um termômetro para nortear tanto a faculdade quanto o curso, na 
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promoção ou na mudança de foco nos eventos ora oferecido a esse segmento. 

Destaca-se que neste primeiro semestre ocorreu na faculdade eventos ligado a 

diversos segmentos, entre eles, palestras, oficinas e seminários. 

  

As palestras foram:  

(i) Gestão Por Competência: aprendendo a desenvolver o seu conhecimento, 

habilidade e atitudes;  

(ii) Avaliação dos Aspectos Fisiológicos: o diferencial do profissional de saúde 

moderno;  

(iii) Semana do Contador: o perfil do contador e o mercado de trabalho.  

As oficinas foram:  

(i) Oficina Metodológica: noções de métodos qualitativos;  

(ii) Oficina Metodológica: noções de métodos quantitativos.  

O seminário foi:  

(i) 1º Seminário de Pesquisa da FAS: tendências em contabilidade e finanças, 

para onde estamos indo.  

 

Nessa linha, percebe-se uma boa aceitação dos alunos respondentes, aos 

eventos realizados pela FAS, conforme evidencia o Gráfico 30, a seguir.    

 

Gráfico 30 – Satisfação dos discentes nos seminários, palestras e outros 

eventos promovidos pela Faculdade do Seridó. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

Ter horários e dias na semana reservado para atendimento dos discentes é 

fundamental para Coordenação do Curso está perto das necessidades e das 

reivindicações acadêmicas requeridas pelos alunos. Essa atitude desperta no 
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discente o sentimento de acolhimento por parte da Instituição e do Curso. Desta 

forma, com base no Gráfico 31, percebe-se que os alunos respondentes avaliam 

que a coordenação dispõe, às vezes, de horário para atendimento. Todavia, é 

importante que o gestor à frente da coordenação divulgue nos quadros de aviso da 

Instituição, os horários e os dias destinados para atendimentos dos discentes in 

loco, a fim de deixar mais claro para os alunos, essa disponibilidade.   

 
Gráfico 31 – A Coordenação do Curso dispôs de horários para atendimento 

dos discentes. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

O sentimento dos discentes pautados no interesse da Coordenação do Curso, 

em solucionar os problemas pedagógicos do curso, não foi bem esperada, ou seja, 

positivo. Já que, de acordo com o Gráfico 32, menos da metade dos discentes 

respondentes descrevem o empenho da Coordenação em solucionar os problemas 

pedagógicos como, sempre ou na maioria das vezes.  

Além disso, mesmo sendo uma pequena parcela dos alunos, convém 

acompanhar, a informação impresumível, a qual traz que a coordenação não tem 

interesse na solução dos problemas pedagógicos do curso. Vale reforçar, que a 

atual coordenação está aproximadamente, quatro meses, a frente do curso e 

assumiu a gestão já com o “barco andando”, ou seja, tempo insuficiente para uma 

avaliação mais concisa.   
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Gráfico 32 – A Coordenação do Curso demonstra interesse em solucionar os 

problemas pedagógicos do curso. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

Saber ouvir, ser receptível às sugestões e críticas é sempre uma das 

principais características intrínseca que os gestores educacionais têm de possuir. 

Esses elementos trazem qualidade aos relacionamentos interpessoais – 

coordenação, professores, funcionários e alunos – em um âmbito acadêmico. É 

difícil, mas indivíduos que sabem lidar com isso, conseguem fazer de cada 

conversa uma experiência enriquecedora para a outra parte. Por isso, buscou-se 

avaliar como é a receptividade da atual coordenação, frente às sugestões e críticas 

propostas por diversos setores acadêmicos da Instituição.  

O Gráfico 33 abaixo traz os resultados dos três segmentos respondentes 

(discentes, docentes e funcionários administrativos), no qual percebe-se uma maior 

concordância dessas receptividade por parte do corpo docente, cabendo, de certo 

ponto, um olhar mais minucioso para as respostas dos funcionários administrativos e 

do discentes, quando relatam que nunca há essa receptividade. 

 

Gráfico 33 – Receptividade da Coordenação do Curso às críticas e sugestões 

de melhorias propostas pelos discentes, docentes e funcionários 

administrativos, respectivamente. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

http://www.jjabrasil.com.br/relacionamento-intrapessoal-x-interpessoal-no-ambiente-de-trabalho-3/
http://www.jjabrasil.com.br/relacionamento-intrapessoal-x-interpessoal-no-ambiente-de-trabalho-3/
http://www.jjabrasil.com.br/como-ser-ouvida-no-ambiente-de-trabalho-2/
http://www.jjabrasil.com.br/como-ser-ouvida-no-ambiente-de-trabalho-2/
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O gestor é o espelho da Instituição, além de ser o mentor das ações a serem 

exercidas por seus auxiliares. Outro ponto esperado de uma gestão é a flexibilidade 

em relação à presteza e reivindicações apresentadas a favor de seus subordinados. 

Nessa senda, o resultado para a maioria do segmento respondente envolvido é 

considerado como bom, no entanto, recomenda-se que o gestor acompanhe as 

informações citadas como “regular, ruim e péssimo”, a fim de encontrar meios de 

reduzir ou sanar esse conceito, conforme expressa o Gráfico 34, a seguir.       

 

Gráfico 34 – A atuação e/ou presteza do(s) gestor(es) frente às reivindicações 

apresentadas pelos discentes, docentes e funcionários administrativos, 

respectivamente. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

6.3 Comentários Gerais Dos Segmentos Acadêmicos 

 

Dentro do processo autoavaliativo é importante conhecer também às 

preocupações, às sugestões e os anseios que cada setor detecta no seu ambiente, 

a fim de fornecer ao gestor reflexão desses sentimentos e assim poder tomar 

medidas mais assertivas e coerentes com as dificuldades da Instituição. Desta 

forma, pode-se verificar adiante, de forma separada, o que cada segmento expõe na 

presente autoavaliação, voltada ao campo do ensino, pesquisa e extensão do curso 

contábil na Faculdade do Seridó. 

 

Corpo Docente: 

 

 Para cada semestre considerar de forma obrigatória que uma das avaliações 

seja voltada a participação do aluno nos projetos de extensão ou pesquisa; 
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 Uso de metodologia ativa, em sala de aula, para que os discentes possam 

interagir e ser mais participativo; 

 Encontrar meios para expandir a cultura participativa, tanto dos professores 

quanto dos alunos, nos projetos de extensão e pesquisa; 

 Necessidade, no campo do ensino, de políticas educacionais voltada para os 

alunos no sentido de conscientizá-lo sobre a importância do estudo e da fixação do 

conhecimento adquirido para a sua formação profissional; 

 Fortalecimento a conscientização da comunidade interna na interação entre 

alunos, professores e coordenadores; 

 Melhorar o incentivo ao uso das plataformas digitais.  

 

Funcionários Administrativos: 

 

 Melhorar a comunicação entre a coordenação e os discentes. 

 

Corpo Discente: 

 

 Ter palestras e seminários mais direcionados a prática do curso contábil; 

 Há disciplinas, não tão interessante, compondo na grade curricular quando 

poderiam ter outras voltadas à prática contábil; 

 As disciplinas envolvendo cálculos e práticas poderiam ficar nos primeiros 

horários das aulas; 

 Tempo insuficiente para fazer as avaliações de algumas disciplinas, por razão 

delas não serem blocadas como às demais; 

 Demora do docente em disponibilizar as notas da disciplina de auditoria no 

sistema; 

 Necessidade de melhorar a didática pedagógica do professor da disciplina de 

auditoria; 

 Elogiar a evolução, na didática pedagógica, do docente responsável pela 

disciplina de legislação tributária e introdução aos direitos humanos; 

 Parabenizar a docente responsável pela disciplina de teoria da contabilidade 

pela excelência nas aulas ministradas; 
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 Parabenizar o avanço e/ou melhorias realizadas no Núcleo de Apoio Fiscal 

(NAF);  

 Melhorar o relacionamento interpessoal coordenação-aluno, no sentido de 

ouvir mais às dificuldades e opiniões dos alunos. 

 

6.4 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

O processo de autoavaliação é cada vez mais expressivo na vida institucional 

já que possibilita a tomada de decisão, seja no processo didático-pedagógico e 

acadêmico. Sendo assim, as informações produzidas servem de parâmetro para o 

gestor atuar com mais segurança, no processo pedagógico-acadêmico. Desta forma, 

mesmo os resultados acima apresentando na maioria pontos positivos, há 

necessidade pontuais de aprimoramento e/ou ajustes de alguns itens, cabendo 

assim, cada gestor analisar o momento mais oportuno para fazê-los. 

Assim sendo, diante dos resultados apresentados acima é importante para o 

crescimento do Curso e da Instituição que os pontos considerados vulneráveis, 

sejam revistos e ajustados pelos gestores, como também, pelos demais segmentos 

da comunidade acadêmica. Entre esses, a CPA sugere verificar: 

 

 As disciplinas apontadas pelos discentes, como não bem avaliadas, sejam 

objeto de análise entre os docentes envolvidos e a Coordenação do Curso; 

 Há necessidade de feedback entre professores, coordenação e discentes a 

fim de sanar as críticas realizar e aperfeiçoar o relacionamento interpessoal dos 

envolvidos; 

 Apesar do quantitativo de livros básicos e específicos por título da área 

contábil está proporcional ao número de vagas autorizadas no curso, recomenda-se 

que, semestralmente, a coordenação do curso solicite e/ou averigue junto ao corpo 

docente da Instituição, a necessidade de novas aquisições; 

 Acompanhar a solução das reivindicações relatadas pelos diversos setores 

acadêmicos; 

 A possibilidade investir mais fortemente no trabalho de marketing e mídias 

sociais, dentro da própria região e nos municípios de abrangência da Faculdade, a 

fim de aumentar o quantitativo do corpo discente no curso contábil. 
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7. PRINCIPAIS SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA 

 

A divulgação dos dados é elemento decisivo para transparência e 

credibilidade do trabalho desenvolvido. Assim como, acende a possibilidade de 

debate (feedback) das informações produzidas entre os envolvidos, proporcionando 

críticas e sugestões de melhorias.  

Semestralmente, a Comissão Própria de Avaliação da FAS, avalia e divulga 

através das reuniões pedagógicas, nas salas de aulas e em reuniões com os demais 

setores, os resultados produzidos pela autoavaliação institucional. Além do que, o 

relatório produzido fica à disposição para consulta dos interessados a qualquer 

momento, bastando acessar o site institucional da faculdade ou solicitar o mesmo na 

Secretaria Acadêmica.  

Nesse sentido, de acordo com o Gráfico 35 adiante, procurou-se identificar 

através dos principais atores (alunos, professores e funcionários administrativos) se 

o trabalho desenvolvido da CPA está sendo bem divulgado e debatido na Instituição. 

Assim sendo, percebe-se um índice não desejado, principalmente, por parte do 

corpo discente e dos funcionários administrativos respondentes. Já que a CPA 

também busca, nesse caso, o indicador de excelência (sim, sempre) com todos os 

atores envolvidos nesse processo.  

No entanto, esta CPA, reforça que apresentou, divulgou e debateu os dados 

produzidos com os alunos, professores, funcionários administrativos, coordenação e 

gestores da FAS, entre os meses de fevereiro a abril deste ano. Ficando assim, a 

sinalização de medidas para novos ajustes na forma de divulgar esses dados e, 

assim, reverter esse quadro parcialmente insatisfatório.              

 

Gráfico 35 – A CPA apresenta, debate e disponibiliza os resultados da 
autoavaliação institucional realizada semestralmente, segundo os discentes, 
docentes e funcionários administrativos, respectivamente. 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019)  



47 
 

 Outro ponto importante ligado aos serviços institucionais da FAS é a 

Ouvidoria, na qual é o setor competente que diversos usuários, interno ou externo, 

podem realizar reclamações, sugestões, denúncias e elogios relativos aos serviços 

prestados pela Instituição e da conduta dos seus funcionários, com vistas ao 

aprimoramento da prestação dos serviços e de sua atuação.  

Sendo assim, a Ouvidoria deve possuir um canal de atendimento de fácil e 

amplo acesso aos seus usuários, pois, é através dela que os manifestantes 

expressam seus anseios, dúvidas e opiniões. Com isso, buscou-se conhecer como 

os possíveis usuários visualizam a forma de divulgação dos canais de atendimento 

da Ouvidoria da FAS. E, por meio do Gráfico 36 adiante, verifica-se uma aceitação 

expressiva na forma de divulgação dos canais de atendimento da Ouvidora, por 

parte dos atores respondentes. No entanto, ainda cabem alguns ajustes na 

divulgação com os alunos da Instituição. 

 

Gráfico 36 – A forma de divulgação dos canais de atendimento (e-mail, site 

institucional e telefone) da Ouvidoria da Faculdade do Seridó, segundo os 

discentes, docentes e funcionários administrativos, respectivamente. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

      

Um atendimento de qualidade é fundamental para qualquer instituição, já que 

representa a “cara” da empresa, tendo em vista ser o setor que primeiramente lida 

com público interno ou externo. Percebe-se através do Gráfico 37 a seguir, uma 

aceitação marcante por parte dos atores respondentes, em relação à qualidade do 

atendimento dos funcionários administrativos. Ainda assim, é importante que o 

respectivo setor, juntamente com o gestor da área, analise e/ou acompanhe a 

informação citada como “ruim e péssimo” e procure encontrar uma forma de 

minimizar ou de sanar esse conceito obtido. 
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Gráfico 37 – A qualidade do atendimento prestado pelos funcionários da 

Secretaria Administrativa, segundo os discentes e docentes, respectivamente. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

Estudar ou trabalhar em um ambiente limpo é fundamental para o bem estar e 

para saúde física do indivíduo, sem contar na estética da Instituição, já que 

proporciona a sensação de organização e cuidado com os que freqüentam o 

espaço. Por conseguinte, de acordo com Gráfico 38, grande parte do segmento 

respondente, pertencente à Instituição, considera que o serviço de limpeza realizado 

nas dependências da Instituição é bom ou excelente. Todavia, cabem alguns ajustes 

para aperfeiçoar o referido serviço. 

 

Gráfico 38 – A qualidade do serviço de limpeza realizado nas instalações da 

instituição (sala de aula, auditório, área de circulação, banheiro, secretaria e 

biblioteca), segundo os discentes, docentes e funcionários administrativos, 

respectivamente. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

A vida de quem faz faculdade costuma ser bastante corrida e na maioria dos 

dias nem sempre é possível realizar toda alimentação em casa. E, por isso, manter 

uma alimentação saudável e principalmente acessível ao bolso é um dos maiores 
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desafios para muitos estudantes. Deste modo, por passarem muito tempo fora de 

casa, seja no ambiente acadêmico ou se deslocando para chegar até a faculdade, o 

fato é que a maioria dos discentes acaba recorrendo a lanches rápidos (saudáveis 

ou não) para matar a fome de maneira prática em alguma lanchonete, dentro ou 

perto da faculdade. 

Todavia, os alunos também querem e são atraídos por ambiente que tenha 

um atendimento de qualidade, bons produtos, produtos variados e saudáveis, sem 

contar o preço acessível. Tudo isso, pode parecer óbvio, mas é algo que faz toda a 

diferença. Por isso, buscou-se conhecer como o segmento acadêmico (alunos, 

professores e funcionários administrativos) avalia o serviço e a qualidade dos 

produtos existente na lanchonete, dentro das dependências da FAS. Adiante, os 

Gráficos 39 e 40, expressam essas opiniões.  

Em relação ao serviço oferecido pela lanchonete percebe-se que há 

diferentes opiniões entre os segmentos acadêmicos respondentes, que utilizam 

algum tipo de serviço da lanchonete e, entre eles, os alunos foram os que mais 

alternaram suas respostas, evidenciando uma aceitação regular, enquanto, os 

demais demonstram uma boa aceitação, desse serviço. 

 

Gráfico 39 – O serviço oferecido pela lanchonete dentro das dependências da 

FAS, segundo os discentes, docentes e funcionários administrativos, 

respectivamente. 

  

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019)  

 

 Já em relação aos produtos oferecidos pela lanchonete, verifica-se também, 

que há diferentes opiniões entre os segmentos acadêmicos respondentes, que 

consomem algum produto da lanchonete e, entre eles, novamente os alunos foram 

os que mais alternaram suas respostas, evidenciando uma aceitação regular, 

enquanto, os demais demonstram uma boa aceitação nos produtos oferecidos. No 
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entanto, é importante que os responsáveis pelo referido estabelecimento, caso sinta 

necessidade, averigue outras formas de conhecer as opiniões e/ou exigências desse 

público.  

 
Gráfico 40 – A qualidade dos produtos oferecidos pela lanchonete dentro das 

dependências da FAS, segundo os discentes, docentes e funcionários 

administrativos, respectivamente. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

As Instituições de Ensino Superior de todo o mundo buscam melhores 

experiências para os seus alunos. E, ter um bom, amplo e seguro estacionamento 

faz parte disso. Já que transmite ao público interno e externo da faculdade, a 

preocupação dos gestores da instituição em fornecer um estacionamento agradável 

para os usuários que procuram e utilizam os serviços da faculdade. Isso, de certa 

forma é um diferencial, já que nem todas as IES possuem espaço destinado para os 

veículos dos seus frequentadores e de forma gratuita. 

Assim, procurou-se conhecer como o segmento acadêmico avalia o 

estacionamento interno da FAS. E, através do Gráfico 41, percebe-se que a maior 

parte dos respondentes considera o estacionamento interno da faculdade como 

bom. Porém, é interessante que se busque conhecer por que alguns respondentes 

consideraram como regular ou ruim.  

 
Gráfico 41 – O estacionamento interno da Faculdade do Seridó, segundo os 
discentes, docentes e funcionários administrativos, respectivamente. 

 
Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 
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Partindo que todo sistema, em tese, é pra ser de fácil operacionalização, não 

diferentemente, o acadêmico. Já que a informação deve ser acessada de forma 

rápida e precisa, não gerando dificuldade ao usuário. Desta forma, buscou-se 

conhecer como o segmento acadêmico da FAS avalia o sistema da faculdade. E, por 

meio do Gráfico 42, verifica-se que parte respondente dos usuários (alunos e 

professores) do “swisslink”, o sistema é considerado como bom.  

Entretanto, para os funcionários administrativos, que são quem operacionaliza 

o referido sistema mais vezes e mais aprofundado, esse segmento, o conceitua 

como regular. É importante encontrar alternativas para melhorar ou ajustar a 

operacionalidade do referido sistema acadêmico. 

 

Gráfico 42 – A funcionalidade e operacionalidade do sistema acadêmico 

“swisslink”, segundo os discentes, docentes e funcionários administrativos, 

respectivamente. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

As novas tecnologias estão influenciando e muito o modo como ensinamos e 

aprendemos, dentro e fora dos ambientes acadêmicos. Um bom exemplo são 

os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) que podem complementar as aulas 

presenciais. Além de trazer grandes vantagens para as instituições de ensino.  

Entre elas, proporciona uma maior interação entre os alunos, por meio de 

fóruns de discussão e chats online, ou seja, possibilita uma experiência de 

aprendizagem com estímulos variados, gerando assim mais facilidade para os 

discentes e para seus docentes no acesso aos materiais de apoio ao aluno e ao 

curso realizado. 

Por isso, procurou-se identificar como os discentes e docentes da FAS 

consideram a funcionalidade e operacionalidade do AVA, disponibilizado e utilizado 

pela referida Instituição de ensino. De tal modo, através do Gráfico 43, observa-se 

http://www.estudiosite.com.br/site/educacao-a-distancia/o-que-e-um-ava/
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que parte do segmento respondente, principalmente, dos discentes, apontaram certa 

dificuldade na operacionalidade desse ambiente. Isso, possivelmente, se justifica 

tendo em vista a implantação ter ocorrido neste semestre, ou seja, eles ainda estão 

poucos habituados com a manipulação do referido ambiente.       

 

Gráfico 43 – A funcionalidade e operacionalidade do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), segundo os discentes e docentes, respectivamente. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

Desde 2016, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) afirma, em seu art. 27, que a 

educação é um direito da pessoa com deficiência e que o sistema educacional deve 

ser inclusivo em todos os níveis. Pensando nisso, uma das requisições do MEC para 

o credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de 

cursos superiores é a acessibilidade.  

De acordo com a Portaria Nº 20 do MEC, as IES precisam estar acessíveis 

seguindo a legislação em vigor para poderem oferecer seus cursos. Assim, toda 

pessoa com deficiência (física, intelectual, visual e auditiva) deve ter direito à 

igualdade de oportunidades assegurada. Nesse sentido, tentou-se verificar junto aos 

discentes da FAS, como eles, avaliam a rampa de acesso aos portadores de 

necessidades especiais existente na Instituição. 

Logo, de acordo com o Gráfico 44, percebe-se que para a maior parte dos 

discentes respondentes, a rampa de acessibilidade existente na Instituição é 

adequada. Ressalta-se ainda que a FAS já implantou a instalação de corrimão e a 

sinalização em braille nas suas dependências. No entanto, para fins de adequação à 

referida lei de acessibilidade, a Instituição estuda, em médio prazo, a viabilidade de 

instalação do piso tátil direcional nas suas dependências. 

 

 

http://blog.handtalk.me/estatuto-da-pessoa-com-deficiencia/?utm_source=Blog&utm_medium=Universidades_MEC_Link
http://blog.handtalk.me/lei-brasileira-de-inclusao-educacao/?utm_source=Blog&utm_medium=Universidades_MEC_Link
http://blog.handtalk.me/lei-brasileira-de-inclusao-educacao/?utm_source=Blog&utm_medium=Universidades_MEC_Link
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80171-anexo-1-portaria-normativa-n-20-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192
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Gráfico 44 – A rampa de acesso aos portadores de necessidades especiais 

existente na Faculdade do Seridó, segundo os discentes. 

   

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

7.1 Comentários Gerais Dos Segmentos Acadêmicos 

 

Partindo da premissa que alguns outros pontos são relatados ou observados 

pelos participantes da autoavaliação institucional e que não estão tabulados acima, 

mas que merecem total compartilhamento entre o universo acadêmico. A seguir, 

estão alguns desses comentários, de forma separada, que cada setor expôs na 

presente avaliação.       

 

Corpo Docente: 

 

 A importância da utilização do organograma por funções e atribuições 

administrativas e acadêmicas dentro do processo institucional. 

 

Funcionários Administrativos: 

 

 Mais dedicação no que diz respeito a trabalhar em equipe; 

 Adquirir um melhor serviço de internet, a fim de propiciar mais celeridade no 

trabalho desenvolvido; 

 Necessidade de substituir as atuais cadeiras da secretaria por cadeiras 

ergométricas2; 

 Divisão de tarefas de acordo com afinidade de cada funcionário. 

                                                             
2 Nesse ponto, a Faculdade já providenciou, no mês de junho, a aquisição de 07 (sete) novas 

cadeiras para a Secretaria Administrativa. Além de outras 07(sete) para a Sala do Grupo de Pesquisa 

e 20 (vinte) para a Biblioteca.    
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Corpo Discente: 

 

 Diminuir o preço dos produtos vendidos na lanchonete; 

 Ter mais variação de comida na lanchonete; 

 Ter produtos integrais na lanchonete; 

 Colocar mais quantidade de produtos a serem vendidos; 

 Melhorar alguns equipamentos tecnológicos nas salas de aula; 

 Verificar e melhorar a internet do laboratório e da biblioteca; 

 Falta de sabonete líquido e papel toalha nos banheiros; 

 Necessidade de realizar a poda das palhas dos coqueiros no estacionamento; 

 Melhorar a reorganização dos cones no acesso interno da faculdade e no 

estacionamento; 

 Agilizar o atendimento do WhatsApp pela Secretaria Administrativa; 

 As carteiras das salas de aula são desconfortáveis. 

 

7.2 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

 Um bom serviço prestado ligado a uma boa infraestrutura fornecida pela 

Instituição de ensino são detalhes que auxiliam no desempenho dos discentes. Já 

que segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) os estudantes que 

estudam em ambientes com boa infraestrutura têm desempenho superior ao dos 

que não dispõem de ambientes adequados3.  

Assim sendo, investir na qualidade dos seus serviços e na infraestrutura é 

garantir que a IES oferecerá aos discentes e demais envolvidos (professores e 

funcionários) amplas possibilidades de terem tanto ensino quanto desempenho de 

qualidade, durante o período acadêmico. Além do mais, manter e investir 

constantemente, em tecnologia, não deve ser algo deixado de lado pela faculdade 

quando o assunto envolve educação. Em outras palavras, a condição da Instituição 

afeta diretamente no desempenho dos alunos, professores e funcionários.  

Assim, diante dos resultados apresentados acima, esta Comissão, recomenda 

verificar os seguintes pontos: 

                                                             
3 Informação disponível em <https://escolasexponenciais.com.br/qual-a-influencia-da-infraestrutura-

escolar-no-aprendizado/>  

https://escolasexponenciais.com.br/qual-a-influencia-da-infraestrutura-escolar-no-aprendizado/
https://escolasexponenciais.com.br/qual-a-influencia-da-infraestrutura-escolar-no-aprendizado/
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 Checar a velocidade de acesso da rede (internet) nos setores da biblioteca e 

laboratório, a fim de assegurar maior agilidade no processo de aprendizagem; 

 Acompanhar a solução das reivindicações relatadas pelos diversos setores 

acadêmicos; 

 Ampliar a divulgação e o debate do processo de autoavaliação institucional 

entre todos os segmentos acadêmicos; 

 Ajustar a divulgação dos canais da Ouvidoria entre todos os segmentos 

acadêmicos. 

 

8. APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS ACADÊMICOS 

 

Para interar-se mais sobre o funcionamento do curso é de suma importância 

que os segmentos acadêmicos tenham conhecimento dos principais documentos 

institucionais ligado ao curso e a instituição. Ressalta-se, inclusive, que a leitura 

prévia dos documentos como Manual do Aluno, Plano de Desenvolvimento 

Institucional e Projeto Pedagógico do Curso são orientadores e condição essencial 

para o desenvolvimento profissional e acadêmico. 

Por esse motivo, tentou-se conhecer do segmento acadêmico se eles já 

propuseram a ler o Manual do Aluno, disponível tanto no site institucional quanto na 

Secretaria Acadêmica. Deste modo, verifica-se através do Gráfico 45, que a maioria 

dos docentes e funcionários administrativos já leu o referido manual. Apesar disso, é 

importante que todo corpo docente e todos os funcionários administrativos leiam, 

obrigatoriamente, o referido documento. Já em relação ao corpo discente 

respondente, percebe-se uma baixa procura pela leitura do referido manual.         

 

Gráfico 45 – Já se propôs a ler o Manual do Aluno disponível no site 
institucional e na Secretaria Administrativa, segundo os discentes, docentes e 
funcionários administrativos, respectivamente. 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019)  
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Sabe-se que a missão de uma organização é uma declaração concisa do 

propósito e das responsabilidades perante alguma necessidade do ambiente 

externo. Logo, essa organização deverá seguir uma linha da qual não abre mão, 

como, por exemplo, qualidade. Já em relação à missão da Faculdade do Seridó, ela 

é definida da seguinte forma: 

 

A missão da Faculdade do Seridó (FAS) é difundir conhecimento, 
compreendendo o contexto na qual está inserida, proporcionando a 
realização do tripé ensino, pesquisa e extensão, mantendo o 
compromisso com o desenvolvimento regional. 

 

Essa missão pode ser encontrada no site e em diversos documentos 

institucionais da FAS, como, por exemplo, Regimento Acadêmico, Plano de 

Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso e Manual do Aluno. 

Assim, procurou-se conhecer do segmento acadêmico se eles têm conhecimento da 

missão da FAS. E, percebe-se por meio do Gráfico 46, que a maioria dos discentes 

respondentes não conhece a missão da Instituição. O resultado obtido em relação 

aos demais participantes foi bem satisfatório. 

 

Gráfico 46 – Tem conhecimento da Missão Institucional da Faculdade do 

Seridó, disponível em diversos documentos, como no Regimento Acadêmico, 

Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso e 

Manual do Aluno, segundo os discentes, docentes e funcionários 

administrativos, respectivamente.  

  

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

 Após ter conhecimento de onde se contrata os documentos institucionais é 

importante também discuti-lo, entre os segmentos acadêmicos, principalmente, no 

meio de o corpo docente e os coordenadores. Nesse sentido, buscou-se saber se a 
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Coordenação do Curso discutiu às diretrizes do PDI e do PPC com os professores 

da Instituição. E, apreende-se através do Gráfico 47, que menos da metade dos 

docentes respondentes alegam que isso é feito sempre ou na maior das vezes pela 

Coordenação, quando o ideal seria uma participação mais expressiva desse 

conceito. 

 
Gráfico 47 – A Coordenação do Curso discute às diretrizes do PDI e do PPC 

com o corpo docente. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

Outro ponto, diz respeito à discussão de algumas informações que são 

fornecidas pela CPA à Coordenação do Curso, o qual, cabe a esta, se achar 

oportuno, repassar para o corpo docente o feedback. Prontamente, procurou-se 

conhecer se a Coordenação do Curso discutiu com os professores, os resultados da 

avaliação dos docentes, fornecida pela CPA. E, pode-se observar por meio do 

Gráfico 48, que a maioria dos docentes respondentes declara que isso é feito 

sempre ou na maior das vezes pela Coordenação. Apesar disso, recomenda-se 

verificar a necessidade de possível ampliação desse conceito relatado. 

 
Gráfico 48 – A Coordenação do Curso discute os resultados da avaliação dos 

docentes fornecida pela CPA. 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 
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8.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

 A leitura e a discussão desses manuais são pontes incontestáveis para que 

haja uma maior inclusão dos indivíduos dentro no ambiente acadêmico. Tendo a 

Instituição a responsabilidade de sistematizar as diretrizes para os principais 

normativos entre os diversos setores da faculdade. De tal modo, esta Comissão, 

recomenda reforçar os seguintes assuntos: 

 

 Leitura e discussão obrigatória dos principais documentos institucionais 

relacionado ao curso existente, por parte do corpo docente, coordenadores e 

funcionários administrativos; 

 Incentivar o corpo discente a leitura do Manual do Aluno; 

 Disponibilizar o Manual do Aluno por meio do grupo de WhatsApp dos 

discentes. 

   

9. CAPACITAÇÃO VOLTADA AO SEGMENTO ACADÊMICO 

 

A Faculdade, como uma Instituição que se desenvolve continuamente, não 

deve prescindir que seu corpo docente e seus funcionários administrativos a 

acompanhem nesse processo, pois, se assim o faz, abre mão de uma ferramenta 

poderosa na transformação do meio acadêmico — o aperfeiçoamento dos saberes 

indispensáveis à praxe educacional e profissional. 

Imediatamente, a Instituição deve periodicamente incentivar, investir e 

fornecer meios para a capacitação (cursos, eventos e palestras) de forma 

continuada de todo o seu corpo docente e funcionários administrativos, com o 

objetivo de assegurar uma ação efetiva que promova aprendizagens e experiências 

significativas.  

Nessa linha, buscou-se saber do corpo docente e dos funcionários 

administrativos da FAS, se eles realizaram algum tipo de capacitação, ligada à sua 

área de atuação, nos últimos seis meses. E, apreende-se através da Tabela 7, que 

não houve nenhuma capacitação realizada pelos funcionários administrativos, no 

primeiro semestre deste ano. Já em relação ao corpo docente, mais da metade 

declararam ter realizado alguma capacitação, no mesmo período. 
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Tabela 7 – Realizou nos últimos seis meses alguma capacitação (curso, evento 

e palestra) relacionada à sua área de atuação acadêmica. 

Segmento 

 

Informação Conceito 

Sim Não 

 

 

Docentes 

Realizou alguma 

capacitação, ligada à 

sua área de atuação, 

nos últimos seis 

meses. 

 

69,2% 

 

30,8% 

 

 

Funcionários Adm. 

Realizou alguma 

capacitação, ligada à 

sua área de atuação, 

nos últimos seis 

meses. 

 

33,3% 

 

66,7% 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

 Não obstante, ressalta-se que neste semestre, outros segmentos da FAS 

como, por exemplo, a Ouvidoria, a Coordenação da CPA e o Gestor 

Administrativo/Financeiro participaram de algum curso e/ou evento voltado às suas 

funções, dentro da Instituição. Entre esses, cita-se: 

 

 Curso: Tratamento de Denúncias em Ouvidoria (Fev/2019 – CH 20 horas); 

 Curso: Educação Superior – Processo de Avaliação Institucional – Sinaes 

(Maio/2019 – CH 4 horas);  

 Evento: Education on Tour (Fev/2019 – CH 8 horas). 

    

9.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

A educação é uma das áreas mais importantes para a formação de uma 

sociedade melhor. E uma das formas de alcançar esse objetivo é contar com 

profissionais (professores, funcionários administrativos e coordenadores) 

capacitados no ambiente acadêmico para exercer as suas funções. Logo, todo 

segmento acadêmico, no ensino superior, requer uma atenção especial às 
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necessidades dos discentes e da própria Instituição, para nortear a sua prática no 

processo de ensino aprendizagem e operacional. Além do que, um corpo docente 

capacitado terá maior rendimento e uma equipe administrativa bem treinada saberá 

como utilizar os recursos da Instituição da melhor forma, o que possibilitará uma 

forma de economia, valorização e eficiência para a faculdade. 

Deste modo, diante da relevância deste tema para o funcionamento da 

Faculdade, a presente Comissão, recomenda seguir os seguintes pontos:  

 

 Há necessidade de promover capacitação profissional até o final deste ano, 

aos funcionários administrativos, com cursos ou eventos direcionados ao seu campo 

de trabalho; 

 Recomenda-se que os demais membros da CPA realizem o curso online e 

gratuito (Educação Superior – processo de avaliação institucional: Sinaes4) até o 

final deste ano; 

 Recomenda-se que a Coordenação Acadêmica, de Curso e de Avaliação 

Institucional realize o curso online e gratuito (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional: lei nº 9394/965) até o final deste ano; 

 Recomenda-se que o corpo docente realize pelo menos um dos cursos online 

e gratuitos (Motivação em Sala de Aula: elementos para uma boa prática docente6), 

(Educação e Docência no Ensino Superior7) e (Didática do Ensino Superior: novas 

tendências8) até o final deste ano.  

 

10. AUTOAVALIAÇÃO DOS DISCENTES 

 

Se autoavaliar é favorecer o despertar da consciência dos indivíduos, 

permitindo que estes avaliem seus pontos fortes e fracos. Sendo, a reflexão sobre o 

seu próprio desempenho, um meio eficiente para aprender a identificar e corrigir os 

seus erros. Nesse sentido, busca-se através da Tabela 8, conhecer como os 

                                                             
4 Curso disponível no site: https://unieducar.org.br/; 

5 Curso disponível no site: https://unieducar.org.br/; 

6 Curso disponível no site: http://poca.ufscar.br/cursos/; 

7 Curso disponível no site: https://unieducar.org.br/; 

8 Curso disponível no site: https://unieducar.org.br/. 

https://unieducar.org.br/
https://unieducar.org.br/
http://poca.ufscar.br/cursos/
https://unieducar.org.br/
https://unieducar.org.br/
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discentes respondentes da FAS se autoavaliam em relação à assiduidade das aulas, 

atividades realizadas, esclarecimento das dúvidas, entre outros. 

 

Tabela 8 – Autoavaliação de Desempenho dos Discentes da FAS.  

Segmento 

 

Informação Conceito 

Sim, 

sempre 

Sim, na 

maioria 

das 

vezes 

Sim, às 

vezes 

Sim, 

poucas 

às 

vezes 

Não, 

nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discentes 

 

 

 

Considero-me 

assíduo às aulas. 

 

38,5% 

 

50% 

 

 

3,8% 

 

7,7% 

 

0,0% 

Realizo as 

atividades 

recomendadas 

pelo professor. 

 

57,7% 

 

26,9% 

 

 

15,4% 

 

0,0% 

 

0,0% 

Busco esclarecer 

minhas dúvidas 

referentes às 

disciplinas, 

consultando o 

professor, livros e 

outros meios.  

 

 

 

50% 

 

 

 

23,1% 

 

 

 

11,5% 

 

 

 

15,4% 

 

 

 

0,0% 

Procuro relacionar 

o conteúdo das 

disciplinas com 

outras já 

conhecidas. 

 

 

42,3% 

 

 

26,9% 

 

 

23,1% 

 

 

7,7% 

 

 

0,0% 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2019) 

 

 Analisando as informações acima, na qual, a maior parte dos discentes 

respondentes expõe um conceito positivo (na maioria das vezes ou sempre) e, isso, 

vai de certa forma divergindo do comportamento acadêmico percebido e relatado, no 
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dia a dia, pelo corpo docente da Instituição, onde estes apontam certas dificuldades 

dos alunos em compreender e interpretar assuntos básicos relacionados ao curso 

realizado. Ou seja, se para eles, esses pontos estão favoráveis porque não se 

refletir no desempenho acadêmico desejado!   

 

10.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

O processo de autoavaliação é cada vez mais expressivo na vida institucional, 

já que possibilita aos gestores acadêmicos (coordenadores e professores) a tomada 

de decisão mais precisa, no processo didático-pedagógico. Tendo, portanto, o corpo 

docente mais ferramentas para lhe dá e compreender os alunos, já que as 

informações produzidas por eles servem de parâmetro para o gestor acadêmico 

atuar com mais segurança. 

Consequentemente, diante do tema abordado, esta Comissão, recomenda 

adotar os seguintes pontos:  

 

 Definir a forma de acompanhar a evolução dos discentes nas disciplinas que 

apresentem maior dificuldade de aprendizagem durante o curso; 

 Realizar feedback durante as aulas sobre às dificuldades existentes nas 

disciplinas pelos alunos. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, vale ressaltar, que esta Instituição busca e passa por 

desenvolvimento, semestre a semestre, mesmo diante de algumas dificuldades – 

crise econômica do país – inadimplência dos alunos – concorrência com outras IES 

– para se manter e crescer na região de atuação. 

Exemplo disso, é que investiu neste semestre na aquisição de 15 

computadores (All-In-One) direcionados ao laboratório de informática, além da troca 

de diversos mouses e teclados. Como também, na aquisição de 34 novas cadeiras, 

distribuídas para os setores da biblioteca, secretaria administrativa e sala de grupo 

de pesquisa. Já na área de recursos humanos contratou novos docentes e busca 
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aumentar o quantitativo de material humano para secretaria administrativa, entre 

outros investimentos. 

Na outra ponta, está o processo de avaliação institucional promovida pela 

CPA, que cada vez mais se arraiga no cotidiano de todo segmento acadêmico da 

FAS, e de tal modo, possibilita trazer informações importantes para uma futura 

tomada de decisão, seja no processo didático-pedagógico, administrativo e 

acadêmico. 

Por conseguinte, recomenda-se que tanto para os itens avaliados com 

conceitos insatisfatórios quanto para as reivindicações apresentadas, sejam objeto 

de acompanhamento e de discussão pelos coordenadores desta Instituição, a fim de 

buscar alternativas de melhorias para o ambiente institucional e acadêmico. Além 

disso, o resultado desse acompanhamento e suas decisões devem ser divulgados 

através de feedback e reuniões entre todos os envolvidos, de forma individual ou 

coletiva, respeitando o princípio da publicidade e da transparência. 

Já em relação ao Exame de Suficiência do CFC, existe a necessidade de 

obtenção de um bom resultado, a curto e médio prazo, ou seja, a Instituição deverá 

proporcionar meios para que seus alunos, dentro do período do curso realizado, 

possa se aperfeiçoar neste tipo de Exame e, assim, aumentar da taxa de aprovação 

dos discentes. Logo, sugere-se a Coordenação do Curso incentivar, reforçar e 

oferecer periódicos simulados alinhados com a estrutura e os assuntos do referido 

Exame. 

Por fim, vale destacar que o diálogo da CPA com os diversos segmentos 

(gestores, docentes, discentes e funcionários administrativos) deve ser continuado e 

fortalecido, e que o resultado do processo avaliativo indica possibilidade de ações de 

ajustes, principalmente, em relação ao corpo discente. Despertando assim, o 

interesse por novos diagnósticos, consolidando o processo de avaliação em 

consonância com sua essencial finalidade ao longo dos ciclos seguintes. 

 

Este é o relatório. 

 

Currais Novos (RN), 25 de junho de 2019. 
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________________________________ 

Sebastião AÉSIO MARINHO Cézar 

Coordenador da CPA 

 

__________________________________ 

ALEXSANDRO Roberto da Silva ROCHA 

Representante do corpo docente              

 

____________________________________________ 

JACIONE Pereira de Araújo 

Representante dos funcionários administrativo (suplente) 

 

____________________________________ 

DANIEL Fernando Dantas de MEDEIROS 

Representante do corpo discente                      

 

_______________________________________ 

MARIA JOSÉ de Pontes Leandro 

Representante da Sociedade Civil 
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ANEXO 

 

1. Questões Sociodemográficas dos Discentes Ingressantes em 2019.1 

 

Estado Civil 

Discentes Status 

 

 

 

 

 

Idade em anos 

Discentes Status 

 

 

 

 

Nível de Instrução  

Pai dos Discentes Mãe dos Discentes Status 
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Faixa Salarial de Quem Exerce Atividade Laboral 

Discentes Status 

 

 

 

 

Número de Pessoas que Contribuem para Renda Familiar 

Discentes Status 

 

 

 

 

 

Número de Filhos 

Discentes Status 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

Escola onde Cursou o Segundo Grau 

Discentes Status 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas de Maior Dificuldade Durante o Segundo Grau 

Discentes Status 
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2. Questões Relacionadas ao Curso de Ciências Contábeis, Segundo o Corpo Discente  

 

O Professor Realizou o Controle de Chamadas no Início e no Final da Aula 
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O Professor Cumpriu o Que Estava Estabelecido no Plano de Ensino da Disciplina 
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O Professor Divulgou e Inseriu as Notas no Sistema até 10 (dez) Dias Após a Aplicação da Avaliação 
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3. Questões Relacionadas ao Curso de Ciências Contábeis, Segundo o Corpo 

Docente   

 
Cumpriu o Que Estava Estabelecido No Plano de Ensino 

Docentes Status 

 

 

  

Divulgou e Inseriu as Notas dos Alunos, No Sistema, em Até 10 (dez) Dias 

Após a Avaliação 

Docentes Status 

 

 

 

 

 

Realizou o Controle de Chamadas, No Início e No Final da Aula, Utilizando, 

Preferencialmente, o Programa Swisslink 

Docentes Status 
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A Coordenação do Curso Respeitou a Autonomia do Professor Em Sala De 

Aula 

Docentes Status 

 

 

 

 

 

4. Autoavaliação da Coordenação do Curso 

 

Costumo Interagir, Frequentemente, Com os Alunos, Professores, 

Funcionários Administrativos e Gestores, a Fim De Aperfeiçoar as Atividades 

Pedagógicas 

Coordenação  Status 

 

 

 

 

  

Envolvimento do Corpo Docente Nas Atividades De Extensão Do Curso 

Coordenação  Status 
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Propôs a Ler os Principais Documentos Institucionais (Regimento Acadêmico, 

PDI e PPC) da FAS 

Coordenação  Status 

 

 

 

 

 

Conheço o Conceito do Curso de Ciências Contábeis da FAS, No Último 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

Coordenação  Status 

 

 

 

 

 

5. Autoavaliação dos Funcionários Administrativos 

 

Cumpri as Demandas Apresentadas Pelos Alunos Dentro Do Prazo 

Estabelecido Pela Faculdade 

Funcionários Adm.  Status 
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Cumpri as Demandas Apresentadas Pelos Professores Dentro Do Prazo 

Estabelecido Pela Faculdade 

Funcionários Adm.  Status 

 

 

 

 

 

Cumpri as Demandas Apresentadas Pela Coordenação do Curso Dentro do 

Prazo Estabelecido Pela Faculdade 

Funcionários Adm.  Status 

 

 

 

 

 

Realizo Feedback Com a Equipe De Trabalho Do Setor, a Fim De Aperfeiçoar as 

Atividades da Secretaria Administrativa 

Funcionários Adm.  Status 
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A FAS Promove Capacitação Periódica aos Membros da Secretaria 

Administrativa 

Funcionários Adm.  Status 

 

 

 

 

 


