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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). Atualmente, esta IES conta com o 

funcionamento de 01 (um) curso de graduação na área de Ciências Contábeis com 

aproximadamente 70 (setenta) alunos matriculados e 06 (seis) cursos de especialização, 

Lato Sensu, com aproximadamente 230 (duzentos e trinta) alunos matriculados. 

O processo de autoavaliação na Faculdade ocorreu em duas etapas e são 

realizados a cada final de semestre. No primeiro semestre foi providenciado a 

autoavaliação do curso, além de conhecer o perfil socioeconômico dos discentes 

ingressantes na Instituição. Já no segundo semestre, a CPA avaliou os docentes, 

discentes, funcionários administrativos, coordenação, infraestrutura e egressos, com 

objetivo de conhecer, compreender, solucionar os problemas internos que porventura 

seja relatado/observado e com isso implementar melhorias em diversos setores da 

Instituição.  

Já as metas e as ações relacionadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) são analisadas, segundo os 5 (cinco) eixos e suas 10 (dez) dimensões. Destaca-se 

que durante o segundo semestre deste ano, a IES passou por Renovação de 

Reconhecimento de Curso, in loco, obtendo conceito 4 (quatro). Mais adiante, o 

referido assunto é tratado detalhadamente.  

Isto posto, é importante destacar que os dados das análises dos processos de 

autoavaliação interno e externo (renovação de curso) trazem informações importantes 

que permitem aprofundar o conhecimento das múltiplas realidades existentes na 

Instituição e, sobretudo, constituem-se em ferramenta que pode ser utilizada para 

orientar o planejamento e a implementação de ações, bem como, o desenvolvimento de 

políticas e programas de aperfeiçoamento da atuação institucional e acadêmica. 

Além do mais, durante o ano de 2019, a FAS também passou a ter mais 

profissionais com titulação stricto sensu vinculada ao corpo docente, assim como, 

trabalhos científicos desenvolvidos, apresentados e aceitos para publicações em 

Instituições renomadas do país. E, em relação à participação dos discentes concluintes e 

os egressos da faculdade no Exame de Suficiência do CFC, esses, apresentaram o 

melhor resultado quantitativo de aprovados nos últimos três anos, no referido Conselho. 
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Isso tudo, reafirma o que está inserido como meta da Instituição, explícito na sua visão 

de futuro e nos princípios e valores. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de autoavaliação das Instituições de Ensino Superior brasileira é 

articulado através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, 

coordenado e supervisionado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – CONAES. No entanto, a necessidade de avaliação transcende a 

obrigatoriedade estabelecida pelo poder púbico federal, e se conecta a necessidade de 

aprimoramento e melhoria contínua dos serviços educacionais, especialmente no que se 

refere às Instituições de Ensino Superior – IES privadas. 

Essas têm sido conduzidas a optar por diferentes estratégias, desde a redução de 

custos e de diminuição das mensalidades, na busca de diferenciais que caracterizam 

seus serviços pelo alto padrão de qualidade oferecido. Neste sentido que a autoavaliação 

institucional é hoje um desafio para todas as instituições de ensino superior brasileiras, 

pois possibilita analisar suas ações administrativas, técnicas e pedagógicas de maneira 

contextualizada, crítica e participativa, permitindo perceber suas possibilidades e 

limitações, bem como apontar caminhos para a tomada de decisões, em relação ao 

pensar e ao agir institucionalmente.  

De tal modo, numa perspectiva crítica, o presente relatório de Autoavaliação 

Institucional apresenta informações referentes às avaliações do primeiro e segundo 

semestre do ano de 2019, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 

de 2014. Além de verificar se as metas e as ações do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, planejadas para o referido ano foram realizadas. Logo, esse 

relatório se inicia apresentando os dados da FAS e da Comissão Própria de Avaliação, 

assim como, a filosofia institucional. 

Dentro do processo de autoavaliação da FAS referente os períodos de 2019.1 e 

2019.2 foram discutidos e validados os instrumentos de pesquisa em reunião da CPA, 

que consistiram em questões sobre os docentes, às disciplinas, a Coordenação do Curso, 

o próprio curso, a infraestrutura da Instituição e os serviços de forma geral oferecidos 

pela faculdade. 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, além de informativo 
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anexado no quadro de aviso nas salas de aulas, como também, de “visita” do próprio 

Coordenador da CPA, em todas as salas de aulas, previamente e durante o período de 

autoavaliação. O acesso aos questionários também ocorreu por meio WhatsApp. 

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

Google) atende, momentaneamente, às necessidades e/ou objetivos da autoavaliação 

realizada pela CPA, tendo em vista o baixo quantitativo de entrevistados (discentes e 

docentes) envolvidos na pesquisa. No entanto, esta Comissão lembra da importância de 

contratar/implantar um sistema avaliativo que seja vinculado ao acadêmico da 

faculdade, dentro de curto e médio prazo. 

 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome/Código da IES: Faculdade do Seridó – FAS / 3431  

Caracterização de IES: Instituição Privada, com fins lucrativos – Faculdade  

Município: Currais Novos  

Estado: Rio Grande do Norte 

Endereço: Rua Prefeito Alcindo Gomes, nº 679, Manoel Salustino, Currais Novos/RN 

– CEP: 59380-000 

Contato via telefone: (84) 3412-3377 

Contato e-mail: contato@faculdadedoserido.com.br 

Ato Regulatório: Credenciamento da Faculdade do Seridó, Portaria MEC nº 2.811 de 

18/08/2005. 

 

1.2 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

Quadro 01 – Composição Atual da CPA 

MEMBRO DA CPA SEGMENTO 

Sebastião Aésio Marinho Cézar Coordenador da CPA 

Alexsandro Roberto da Silva Rocha Representante do corpo docente 

Maria das Graças Oliveira Silva Representante do corpo técnico-
administrativo 

Maria Eduarda Alves de Souza 
 

Representante do corpo discente 

Maria José de Pontes Leandro Representante da Sociedade Civil 
Fonte: Elaborado pelo autor (FAS, janeiro/2020)  

 

  

mailto:contato@faculdadedoserido.com.br
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1.3 MISSÃO 

 

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. 

 

1.4 VISÃO DE FUTURO 

 

Em sua visão de futuro a FAS busca consolidar-se até 2020 como uma das 

Instituições de Ensino Superior de maior prestígio do interior do Estado do Rio Grande 

do Norte, tornando-se referência em cursos presenciais de graduação e pós-graduação 

lato sensu. 

 

1.5 PRINCÍPIOS E VALORES 

 

Em conformidade com a Missão Institucional e norteada pelos propósitos 

demonstrados na sua Visão de Futuro, a FAS mantém-se fiel aos seus princípios 

institucionais, conforme as indicações a seguir: 

 

▪ Responsabilidade social – a instituição desenvolve uma consciência e 

comunicação permanente com o quadro administrativo, docente e discente; 

▪ Valores de justiça – a instituição permanece íntegra e compromissada como seus 

deveres perante a lei; 

▪ Igualdade – a instituição tem um tratamento homogêneo com todos os seus 

envolvidos, sem fazer nenhum tipo de distinção; 

▪ Cidadania – a instituição trabalha permanentemente na conscientização dos 

direitos e deveres dos cidadãos; 

▪ Diversidade de opinião – a instituição respeita toda e qualquer opinião dos seus 

envolvidos; 

▪ Resultados – a instituição busca constantemente melhorar seus resultados no que 

tange ao acadêmico-científico; 

▪ Parcerias – a instituição é aberta ao firmamento de parcerias com outras, sejam 

elas instituições de ensino, órgãos do governo, empresas privadas e outras que estejam 

alinhadas com seus princípios institucionais; 
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▪ Liberdade – a instituição proporciona a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 

e divulgar temas da pauta cultural, do desenvolvimento do pensar, da arte e do saber; 

▪ Tolerância – a instituição é tolerante as escolhas dos seus envolvidos, sejam elas 

de qualquer natureza; 

▪ Qualidade – a instituição é compromissada com a manutenção da qualidade da 

formação acadêmica de todos os seus envolvidos e com as práticas sociais; 

▪ Interação com o mercado – a instituição busca sempre desenvolver serviços 

coerentes com a necessidade dos usuários e mercado regional. 

 

A Faculdade do Seridó (FAS) possui sua filosofia pautada nos seguintes valores: 

 

▪ Ética; 

▪ Respeito; 

▪ Transparência; 

▪ Criatividade; 

▪ Inovação; 

▪ Responsabilidade social; 

▪ Igualdade; 

▪ Cooperação; 

▪ Sustentabilidade; 

▪ Flexibilidade. 

 

1.6 OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO 

 

1.6.1 Objetivo Geral 

 

Consoante com a Missão Institucional, a FAS possui o seguinte objetivo geral: 

  

✓ Promover o tripé ensino, pesquisa e extensão, como forma de participar do 

processo de desenvolvimento humano, educacional, científico e tecnológico, com foco 

na formação de um cidadão capaz de promover o desenvolvimento local e contribuindo 

na construção de uma sociedade sustentável. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 

 

A Faculdade do Seridó com foco em atingir seu objetivo geral, consoante com 

seu PDI 2016/ 2020 e centrada em missão, assume como objetivos específicos: 

 

▪ Melhorar a forma de acompanhamento e mecanismos de avaliação das 

atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, do planejamento e da gestão da 

faculdade; 

▪ Fazer uso do PDI como principal orientador da gestão organizacional refletindo 

sobre o alcance da sua missão, valores e princípios; 

▪ Fomentar o uso de canais de comunicação internos e externos com a 

comunidade acadêmica e sociedade civil; 

▪ Aprimorar constantemente à organização administrativa; 

▪ Capacitar frequentemente o corpo docente e administrativo; 

▪ Criar projetos e programas e projetos para garantir o acesso e a permanência do 

corpo discente; 

▪ Desenvolver ações de responsabilidade social, inclusão social, desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural; 

▪ Aprimorar constantemente as políticas para o ensino, a iniciação científica, a 

pós-graduação e a extensão; 

▪ Garantir a realização da pesquisa e extensão; 

▪ Ampliar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu; 

▪ Aperfeiçoar a gestão financeira a fim de permitir a continuidade da instituição e 

o cumprimento da sua missão institucional; 

▪ Ampliar a infraestrutura física voltada ao ensino, extensão e iniciação científica. 
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1.7 CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

1.7.1 Curso de Graduação – Bacharelado 

 

Quadro 02 – Histórico dos Índices de Conceito Institucional e Conceito de Curso 

Curso Conceito Institucional (CI) Conceito de Curso (CC) 

 

Ciências Contábeis 

Ano 2017 3 (três) Ano 2019 4 (quatro) 

Ano 2005 3 (três) Ano 2011 3 (três) 

Fonte: Elaborado pelo autor (E-MEC, janeiro/2020) 

 

Destaca-se que em dezembro de 2017, a FAS passou por renovação do 

recredenciamento institucional e em agosto de 2019 por renovação de reconhecimento 

de curso, ambas realizadas pelo MEC e com avaliação in loco, obtendo conceitos 

positivos, 3 (três) e 4 (quatro), respectivamente.   

 

1.7.2 Discentes Matriculados e Concluintes 

 

Quadro 03 – Número Total de Discentes na Graduação 
Curso Matriculados Concluintes 

2015 2016 2017 2018 2019 DP* 2015 2016 2017 2018 2019 DP* 

 

Ciências 

Contábeis 

 

117 

 

92 

 

81 

 

73 

 

70 

 

17 

 

29 

 

27 

 

20 

 

14 

 

22 

 

5,3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (FAS, janeiro/2020). * Desvio Padrão 

 

Como se observa acima há uma significativa tendência de redução no número de 

discentes matriculados anualmente na Instituição, no período de 2015 a 2019. Isso 

também pode ser evidenciado pelo alto valor do desvio padrão (17) gerado, em torno da 

média de discentes matriculados (87), para o mesmo período.      
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Ressalta-se que a FAS solicitou por meio do Ato Regulatório de Redução de 

Vagas nº 003/2018, a autorização para reduzir o número de vagas anuais de 100 (cem) 

para 80 (oitenta) alunos, sendo o referido processo deferido pelo MEC, no mesmo ano. 

Todavia, diante das dificuldades conhecidas e enfrentadas pela IES, em captar e manter 

alunos para formação de turma de graduação, ano após ano, é interessante que esse 

número seja novamente revisto, frente à atual realidade de demanda da região e das 

cidades circunvizinhas. Já em relação à quantidade de alunos concluintes percebe-se 

também que há tendência de redução para o ano seguinte e isso é motivado diretamente 

pelo número de discentes ingressantes na Instituição em 2017.   

 

1.7.3 Discentes Ingressantes por ano na FAS (Graduação em Ciências Contábeis) 

 

 Quadro 04 – Discentes Ingressantes por ano na Faculdade do Seridó (FAS)  

Número de Alunos Ingressantes na Faculdade do Seridó (FAS) 

2015 2016 2017 2018 2019 Desvio Padrão 

25 23 18 25 18 3,2 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (FAS, janeiro/2020) 

 

 A informação acima traz certa preocupação, principalmente, em relação à 

sustentabilidade financeira da própria graduação, tendo em vista que ao longo do 

período (2015 a 2019) nem 50% das vagas anuais disponíveis foram preenchidas. 

Também se constata uma tendência de redução no número de discentes ingressantes ao 

longo dos anos e isso deverá ser rapidamente revertida pela IES. Além disso, quando 

comparada ao número de discentes concluintes com o de ingressantes, essas apresentam 

médias idênticas (22 alunos), ou seja, a FAS está conseguindo repor com as novas 

turmas anuais apenas a quantidade de alunos que estão se formando anualmente. 
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1.7.4 Indicadores dos Ciclos Avaliativos e Resultados do ENADE por Curso de 

Graduação 

 

Quadro 05 – Indicadores do Curso de Graduação 

Curso Ciclos  

Avaliativos 

Conceito Atual 

Ano ENADE CPC 

Ciências Contábeis 2012, 2015 e 2018 2018 2 3 

Fonte: Elaborado pelo autor (E-MEC, Janeiro/2020)  

 

Enfatiza-se para o aumento do conceito ENADE obtido no último exame 

(Nov/2018) pelos alunos concluintes do curso de Ciências Contábeis da FAS. No 

entanto, é importante para FAS que esse conceito seja melhorado (aumentado) já no 

próximo ciclo, sendo assim, recomenda-se conscientizar, incentivar e preparar 

periodicamente a próxima turma que prestará o referido exame em 2021, 

preferencialmente, desde o primeiro semestre de 2020 até as vésperas da prova, com 

aplicações de simulados, palestras e aulões específicos. 

Além disso, destaca-se que esta IES também evoluiu no Índice Geral de Curso 

(IGC). A seguir é demonstrada a evolução dos últimos IGC da Faculdade do Seridó 

(FAS).  

                                

Quadro 06 – Indicadores do Curso de Graduação  

FAS Ano 

2015 2016 2017 2018 

IGC – Contínuo  1,6566 1,6572 1,6566 2,0406 

IGC – Absoluto 2 2 2 3 

Fonte: Elaborado pelo autor (E-MEC, janeiro/2020) 

 

As evoluções acima nos indicadores são frutos de um momento de reconstrução 

vivenciada pela Faculdade, nos últimos dois anos, a qual procurou corrigir as 

fragilidades dos processos acadêmicos e fortalecer todos os setores da IES, por meio da 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), reformas na infraestrutura física do 

imóvel, capacitação dos seus profissionais acadêmicos, reformulação/contratação de 

novos docentes e funcionários administrativos, como também, ter passado por processo 

de orientação/assessoria do SEBRAE, entre outras melhorias internas, para assim, 



15 
 

garantir o cumprimento da sua missão, visão de futuro, princípios e objetivos 

institucionais. 

 

1.8 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

Os projetos dos cursos de pós-graduação são elaborados sob a supervisão da 

Coordenação Acadêmica e de Pós-Graduação da Instituição. As propostas de formação 

de turmas convergem com a demanda de mercado da região e dos alunos concluintes da 

graduação. A seguir são relacionados os cursos de Pós-Graduação, suas respectivas 

áreas e demandas de alunos matriculados. 

 

1.8.1 Relação dos cursos de Pós-Graduação, suas respectivas áreas e alunos 

matriculados 

 

Quadro 07 – Quantidade de Discentes na Pós-Graduação 
Nº Curso Área Início 

(ano) 

Matriculados 

2017 2018 2019 

01 Controladoria, 

Licitação e Gestão 

Púbica.  

Ciências Sociais, 

Negócios e Direito 

2017 19 59 30 

02 Assistência e 

Direitos Sociais: 

Legislação e 

Intervenção. 

Ciências Sociais, 

Negócios e Direito 

2017 24 19 -- 

03 Psicopedagogia 

Clínica e 

Institucional.  

Educação 2014 31 51 42 

04 Coordenação 

Pedagógica. 

Educação 2013 14 12 -- 

05 Pedagogia em 

Educação Infantil. 

Educação 2013 15 51 75 

06 MBA Gestão de 

Micro e Pequenas 

Empresas 

Ciências Sociais, 

Negócios e Direito 

2018 -- 47 38 

07 Gestão de Pessoas Recursos Humanos 2019 -- -- 21 
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com Ênfase em 

Rotinas 

Trabalhistas 

08 Fisiologia do 

Exercício 

Saúde e Esporte 2019 -- -- 28 

TOTAL 103 239 234 

Fonte: Elaborado pelo autor (FAS – janeiro/2020)  

 

1.9 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

 Inicialmente é importante mencionar que o processo de autoavaliação traz o 

envolvimento de toda a comunidade acadêmica, buscando desta forma obter visões 

heterogêneas do objeto a ser investigado. Destaca-se que a autoavaliação institucional 

contém a seguinte sistemática, conforme descrito no Projeto de Autoavaliação 

Institucional da FAS: 

 

✓ Institucional; 

✓ Acadêmico; 

✓ Administrativo. 

 

 Figura 01 – Etapas do processo de autoavaliação da FAS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro de 2020) 

 

Acrescenta-se que o planejamento estratégico de autoavaliação ocorre a cada 

semestre, se configurando como um processo cíclico e permanente na IES. Esse 
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planejamento e preparação da autoavaliação institucional se deram por meio de reuniões 

periódicas entre os membros da CPA. Sendo essas reuniões devidamente documentadas 

em atas e arquivadas na própria Instituição. 

A fim de contemplar uma avaliação coerente com os objetivos propostos de 

forma geral, a referida autoavaliação foi permeada por abordagens e/ou análises 

qualitativas e quantitativas. Assim, buscou-se contemplar de forma diversificada todos 

os segmentos que compõem a comunidade acadêmica da FAS, como, por exemplo, 

discentes, docentes, funcionários administrativos e coordenação de curso. 

A CPA vem aprimorando a prática da autoavaliação no seio da comunidade 

acadêmica, com a finalidade de fomentar uma cultura participativa em todos os 

segmentos acadêmicos. Além do mais, é essencial destacar a postura positiva da 

coordenação e dos gestores da Instituição, tanto para reconhecer as fragilidades 

existentes quanto para negociar e/ou implementar um plano de melhorias, capaz de 

efetivar as mudanças desejadas pelos referidos segmentos. Pois, sem isto, a 

autoavaliação não passa de um mero processo burocrático e de ilusões. 

Reforça-se também que os resultados da autoavaliação institucional são 

importantes referenciais para a gestão acadêmica, porque espelham a diversidade de 

expectativas dos setores envolvidos e, por outro lado, subsidiam a tomada de decisão, 

tanto na área acadêmica quanto na administrativa. De tal modo, os resultados obtidos 

durante os dois semestres permitem a identificação de pontos fortes, regulares e fracos 

dos setores da Instituição e, consequentemente, são indicadores para reflexão futura. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O relatório é caracterizado com abordagem da técnica estatística quali-

quantitativa, com objetivos descritivos e com procedimentos de levantamento de dados, 

na qual busca subsidiar uma análise mais representativa, permitindo com isso, uma 

melhor reflexão sobre os pontos analisados. Nesse caso, foi aplicado questionário1 para 

todos os segmentos acadêmicos, e posteriormente iniciar uma pesquisa do tipo 

exploratória e descritiva, a fim de buscar maior familiaridade com as respostas coletadas 

 
1 Optou-se pelo questionário fechado de múltipla escolha e em algumas situações com formato 

dicotômico, além de algumas perguntas abertas.  
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entre os envolvidos e em seguida, por meio da Análise Estatística Básica ter maior 

segurança no processo de decisão. Na análise foi utilizada Microsoft Excel 2007. 

A presente autoavaliação é realizada por meio do instrumento de desempenho 

semestral de 2019.1 e 2019.2, sendo esses compostos por questões elaboradas para 

avaliação dos discentes, dos docentes, dos técnico-administrativos, da coordenação de 

curso e dos serviços terceirizados (limpeza, lanchonete, etc.) prestados à comunidade 

acadêmica. Ressalta-se que esse instrumento é respondido pelos envolvidos de forma 

eletrônica, ou seja, o questionário é envidado por aplicativo de celular (WhatsApp). 

Outro ponto da autoavaliação está ligado aos aspectos do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). Em que, a CPA verifica se o que havia sido 

projetado pela Instituição está sendo realizado, dentro do tempo delineado. Para tanto, 

uma análise é realizada com o intuito de acompanhar a execução das metas e/ou ações 

planejadas e das respectivas melhorias. 

Por fim, a última etapa diz respeito à consolidação da autoavaliação. Essa etapa 

possibilita a elaboração dos relatórios e redefinição da atuação por parte da gestão 

acadêmica, caso necessário, tendo em vista que os relatórios do processo de 

autoavaliação são compostos pelos resultados das discussões, da análise dos dados e a 

interpretação das informações. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

As ações autoavaliativas acompanham o cronograma de atividades da CPA e 

também o Projeto de Autoavaliação Institucional, tendo como parâmetro as 10 (dez) 

dimensões que tange a Lei nº 10.861/2004.  

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

 

As etapas do plano de ações autoavaliativas são realizadas por meio de: 

 

✓ Criação do cronograma avaliativo;  

✓ Distribuição de tarefas;  

✓ Envolvimento da comunidade acadêmica; 

✓ Disponibilização de materiais e recursos operacionais;  

✓ Reuniões com os colegiados da IES e a CPA; 
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✓ Reuniões com os membros da CPA;  

✓ Aplicação dos questionários;  

✓ Tabulação de dados; 

✓ Análise dos dados;  

✓ Elaboração dos relatórios; 

✓ Divulgação; 

✓ Feedback. 

 

4 RESULTADOS 

 

Uma vez coletados os dados, faz-se necessário analisar e apresentar os 

resultados com vistas ao processo de melhoria contínua da Instituição. As informações 

coletadas na pesquisa estão dispostas conforme gráficos, tabelas e quadros 

comparativos, no sentido de tornar a informação mais clara e objetiva possível. Nesse 

sentido, tanto para as informações quanto para os dados apontados pela CPA, como 

situações de alerta e de melhoria, deve-se por parte dos Gestores e Coordenadores da 

Instituição considerar a possibilidade de realização de ações de melhoria dos pontos 

identificados. 

 

4.1 ANÁLISES DESCRITIVAS 

 

Os resultados a seguir, de acordo com o Gráfico 01, referem-se à evolução da 

participação do corpo acadêmico na autoavaliação institucional. Desta forma, buscou-se 

identificar o nível de envolvimento dos alunos, professores e funcionários 

administrativos nos últimos 07 (sete) semestres avaliativos desenvolvidos pela CPA. 

Além disso, a participação dos respondentes nesse processo é de grande importância 

para que suas percepções sejam expostas e compreendidas, na prerrogativa de 

influenciar mudanças em diversos segmentos da Instituição. 

É importante ressaltar também a participação significativa dos funcionários 

administrativos e dos docentes como atores no processo autoavaliativo. Esses 

respondentes correspondem, em média, com aproximadamente 100% e 80%, 

respectivamente, de participação no período 2016 a 2019. Já em relação à participação 

dos discentes é percebível uma redução expressiva, a partir do primeiro semestre de 

2019, em comparação aos demais períodos. Esse “desinteresse” dos alunos acende o 
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alerta para debates mais aprofundados entre a CPA e IES sobre alternativas de 

estimularem os alunos, a estarem mais presentes e de terem maior conscientização no 

seu papel de avaliador interno da Instituição. 

Vale reforçar que a CPA realizou durante todo o ano de 2019 campanhas de 

sensibilização2 junto aos discentes, tanto presencial quanto por meio eletrônico. Na 

ocasião, informativos foram colocados no quadro de aviso, salas de aula e biblioteca, 

mostrando as melhorias realizadas/conquistadas em diversos setores, tratando também, 

na oportunidade, da importância dos discentes participarem efetivamente da 

autoavaliação institucional. 

 

Gráfico 01 - Participação dos discentes, docentes e funcionários administrativos na 

Autoavaliação Institucional da FAS, período 2016.2 a 2019.2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

 Como se observa no Gráfico 01 em relação à baixa taxa de participação dos 

discentes, espera-se que a curto e médio prazo isso seja revertido, uma vez que, mesmo 

sendo uma participação voluntária, esse segmento conscientize-se que quanto maior for 

à adesão participativa, mais significativa torna-se o resultado e as tomadas de decisões 

futuras serão mais assertivas, tanto por parte da coordenação quanto da Instituição. Já 

em relação à participação do corpo docente espera-se que no próximo processo 

avaliativo essa taxa seja mais expressiva positivamente.      

 
2 Datas relacionadas à campanha de sensibilização junto aos alunos: 20/03/2019; 17/05/2019; 03/06/2019; 

24/09/2019 e 15/11/2019. 

2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 2019.2

Discentes 55% 55% 71% 56% 59% 33% 34%

Docentes 93% 86% 86% 75% 71% 93% 58%

Func. Adm 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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4.2 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS DISCENTES INGRESSANTES EM 2019 

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 ano de 20193, no 

Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS. De acordo com o Gráfico 2, 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 2 – Distribuição por gênero dos discentes ingressantes no Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS, ano de 2019. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

Já em relação ao município de origem dos discentes respondentes/ingressantes 

em 2019, na FAS, observa-se por meio do Gráfico 3, que eles estão distribuídos entre 4 

(quatro) municípios da região do Seridó do RN. Sendo que, o mais representativo 

individualmente foi Currais Novos, com 67% dos discentes ingressantes no curso. 

Percebe-se que isso vai diretamente ao encontro onde a Faculdade está localizada, além 

de ser uma das principais cidades pólo da região.  

 

 
3 Do total de alunos ingressantes no ano de 2019, apenas 12 deles responderam a pesquisa de perfil 

sociodemográfico.  

70%

30%

Feminino

Masculino
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Gráfico 3 – Distribuição por município dos discentes ingressantes no Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS, ano de 2019. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020)   

 

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 a pesquisa buscou conhecer se os discentes ingressantes na FAS no ano 

de 2019 estão exercendo alguma atividade laboral. Consequentemente, por meio do 

Gráfico 4, constatou-se que metade dos alunos respondentes ingressantes exercem 

algum tipo de trabalho, seja formal ou informal. 

 

Cerro Corá

Currais Novos

Lagoa Nova

Parelhas

17%

67%

8%

8%
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Gráfico 4 – Você discente, ingressante em 2019 na FAS, possui alguma atividade 

laboral. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

Conhecer como os discentes ingressantes na FAS em 2019 chegam à IES para 

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

possível suspensão da aula motivada pela falta de ônibus oriundo de outras cidades 

vizinhas. Por isso, procurou-se conhecer os meios de transportes utilizados pelos novos 

alunos para chegarem à faculdade. Deste modo, por meio do Gráfico 5, verifica-se uma 

heterogeneidade no meio de transporte utilizado pelos referidos discentes, com uma 

sutil predominância para não utilização de transporte. 

 

Gráfico 5 – Principal meio de transporte utilizado pelos discentes ingressantes no 

ao de 2019 para chegar à FAS. 

        
Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

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 
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acordo com o Gráfico 6, estão alguns dos principais critérios de escolha que os novos 

alunos respondentes ingressantes no ano de 2019 relataram por optar pela Faculdade do 

Seridó, entre elas, destacam-se o interesse pelo curso ofertado seguido da necessidade 

profissional de ter uma curso superior. 

 

Gráfico 6 – Principal motivo de escolha pelos discentes ingressantes no ano de 2019 

para cursar a graduação na Faculdade do Seridó. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

Outro ponto importante relacionado aos novos discentes e a FAS 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 condizem com a realidade vivida no 

ensino superior, podem gerar frustrações e diminuir o envolvimento acadêmico do 

graduando, 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 em 2019, o qual, percebe-se por meio do 

Gráfico 7, a seguir, que para a maior parte desses alunos respondentes, as expectativas 

estão pautadas para a formação profissional de um futuro emprego. 

 

  



25 
 

Gráfico 7 – Expectativa em relação ao curso superior iniciado em 2019 na 

Faculdade do Seridó. 

   

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

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

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

faculdade exercer a função antecipativa, na captação de futuros 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 se percebe que as principais formas de como os discentes ingressantes 

respondentes ficaram sabendo da existência do Curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis na FAS, no ano de 2019, foi por meio 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 8, abaixo. 

 

Gráfico 8 – Meios pelo qual os discentes ingressantes no ano de 2019 ficaram 

sabendo da existência do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, ofertado 

pela Faculdade do Seridó. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 
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4.2.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

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

importância para preparar o corpo docente para que esse possa, além do conhecimento 

técnico-científico, orientar os alunos para os desafios que irão encontrar em sua inserção 

no universo acadêmico. Por isso, é ainda mais importante que a coordenação do curso e 

todos os professores busquem envolver os discentes para participarem do processo de 

ensino-aprendizado, desde o primeiro semestre de ingresso na Faculdade. Visto que, é por 

meio das obrigações acadêmicas iniciais4 implantadas pela faculdade que nortearão os 

novos alunos no mundo acadêmico e profissional. 

Na oportunidade recomenda-se que possíveis dificuldades de aprendizagem 

observadas pelos docentes e/ou relatadas pelos próprios discentes que estão iniciando o 

curso, principalmente, nas disciplinas básicas iniciais, sejam elas 

repassadas/encaminhadas para Coordenação do Curso, para no momento oportuno 

serem discutidas e sanadas. 

Em outro ponto, mesmo diante dos esforços, das dificuldades conhecidas e 

enfrentadas pela IES, em captar novos alunos na região e nas cidades circunvizinhas 

para formação de turma de graduação, ano após ano, o patamar atual de ociosidade das 

vagas por turma ainda é alarmante, tornando-se necessárias medidas de ajustamento de 

curto prazo, tendo em vista que nos últimos 05 (cinco) anos nenhuma turma constituída 

preencheu o quantitativo de vagas disponibilizadas e/ou autorizadas (80 vagas anuais) 

para o curso, conforme demonstrado no Quadro 04 anteriormente.  

Além do mais, essa ociosidade implica diretamente na sustentabilidade 

financeira da Instituição. Consequentemente, tudo isso traz alguns questionamentos: 

Será que tem algo errado na estratégia de captação de novos alunos ? Será que a 

comunidade local e/ou regional deseja outros cursos ?  

 

 

  

 
4 Algumas obrigações acadêmicas dos discentes: ler o manual do aluno, participar do processo de 

avaliação institucional semestralmente, participar das atividades complementares, congressos, palestras e 

demais eventos acadêmicos.  
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4.3 AVALIAÇÃO EXTERNA: RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE 

CURSO 

 

Com o advento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), a renovação de reconhecimento dos cursos passou a ser atrelada a um ciclo 

avaliativo, no qual todos os cursos superiores do país se inserem. O Ministério da 

Educação (MEC) utiliza conceitos para avaliar as IES, sejam públicas ou privadas. Na 

avaliação, as notas são atribuídas em uma escada de 1 a 5, em que 5 é a nota máxima 

(excelência), 4 e 3 são positivas e as notas 2 e 1 são consideradas insatisfatórias. 

Quando a Instituição é avaliada com notas insatisfatórias, o MEC determina um 

prazo para que a mesma se adéque às exigências. Caso contrário, ela pode ser punida ou 

até mesmo descredenciada. Já o reconhecimento do curso pelo MEC é condição 

necessária para validação nacional do diploma de nível superior. O profissional que 

possui um diploma reconhecido pelo MEC poderá prestar concursos públicos que 

exijam nível superior. Além disso, esse diploma é bem avaliado no mercado de 

trabalho, que escolhe os candidatos de acordo com seus currículos. Portanto, as 

melhores Instituições e cursos superiores são aquelas que passaram pelas etapas: 

credenciamento, autorização e reconhecimento. 

Nesse sentido o curso de bacharelado em Ciências Contábeis da FAS, em agosto 

de 2019, passou por ato regulatório de renovação de reconhecimento de curso, obtendo 

conceito 4 (quatro). Isso habilita a faculdade ofertar até 40% do número de vagas anuais 

do referido curso, caso opte por participar em 2020 do programa de adesão ao FIES, 

como IES credenciada. É importante que a FAS fique atenta para o novo prazo de 

adesão (segundo semestre) do referido ano, já que para o primeiro semestre, esse 

expirou em 03 de dezembro de 2019, conforme Portaria MEC nº 2016/2019. 

     

4.3.1 Dimensões Analisadas 

 

4.3.1.1 Organização didático-pedagógica 

 

 Esta dimensão apresentou resultados bastante positivos na ‘visita’ dos 

avaliadores do MEC, obtendo conceitos 5 (cinco) e 4 (quatro) em aproximadamente 

69% dos itens analisados. Assim, nos contemplaremos aos comentários dos itens com 

conceitos diferentes desses. 
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 Nesse sentido iniciam-se os comentários em relação ao item 2.4 (Estrutura 

Curricular – Disciplina de Libras), o qual recebeu conceito 3 (três) pelo seguinte 

motivo: [... “Todavia, não há mecanismos de familiarização com a modalidade a 

distância”]. Em vista disso, a CPA sugere como melhoria desse item que a faculdade ao 

desenvolver propagandas audiovisuais nas redes sociais com temas direcionados ao 

universo acadêmico, utilize-se de legendas ou de intérpretes de libras em pelo menos 

um evento ou propaganda, como forma de integrar a comunidade de surdos-mudos da 

região aos assuntos da faculdade, apresentando assim, elementos comprovadamente 

exitosos e inovadores. 

 Já em relação ao item 2.13 (Gestão de curso e os processos de avaliação interna 

e externa), os avaliadores concederam conceito 3 (três) mesmo assinalando que todas as 

condições a serem desenvolvidas pela CPA foram completamente atendidas. Em 

consequência, esta Comissão acredita ter sido algum equívoco por parte dos avaliadores 

para não concederem conceito 4 (quatro) ou 5 (cinco) para esse item. 

 Outro ponto diz respeito ao item 2.19 (Procedimentos de acompanhamento e de 

avaliação dos processos de ensino-aprendizagem), o qual também obteve conceito 3 

(três) pelo seguinte motivo: [... “Entretanto, não foi possível evidenciar a partir da 

análise do PPC e das entrevistas com docentes e discentes, que os procedimentos 

adotados para o acompanhamento discente e avaliativo sejam capaz de assegurar a 

natureza formativa de forma plena, nem, que exista ações pontuais que contribuam 

para uma melhoria do aprendizado dos discentes decorrente do processo avaliativo”]. 

Logo, a CPA propõe como forma de melhoria desse item que as ações pontuais de 

acompanhamento dos discentes e de avaliação, disposto no PPC, sejam reforçadas e 

documentadas pela coordenação do curso. Recomenda-se também: 

 

✓ Visitas esporádicas às turmas para verificação do andamento das aulas; 

✓ Contatos com os representantes de turmas para troca de informações e diálogos 

sobre assuntos de interesse dos discentes; 

✓ Atendimento individualizado ou em pequenos grupos, realizado na sala da 

coordenação; 

✓ Atividades ligadas a ações de nivelamento, ou seja, ações voltadas à 

instrumentalização do alunado recém ingressado na faculdade e que apresentam 

dificuldades de acompanhamento das atividades acadêmicas desenvolvidas em sala de 

aula. 
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Adiante, o item 2.20 (Número de vagas) recebeu conceito 3 (três) por parte dos 

avaliadores pelo seguinte motivo: [... “o número de matricula no momento da avaliação 

não se mostra adequados considerando os aspectos quantitativos de vagas autorizadas 

e as vagas efetivamente preenchidas”]. Deste modo, a CPA recomenda aos gestores da 

Instituição que mesmo já existindo recentemente uma redução no número de vagas 

ofertadas por ano, de 100 para 80, que isso seja novamente colocado em pauta do 

Conselho de Gestão Acadêmica – CGA, para outra possível redução de vagas e de 

forma mais adequada com a atual realidade de demanda da faculdade. 

 

4.3.1.2 Corpo docente e tutorial 

 

 A dimensão acima apresentou resultados positivos na ‘visita’ dos avaliadores do 

MEC, obtendo conceitos 5 (cinco) e 4 (quatro) em aproximadamente 56% dos itens 

analisados. Nesse ponto, nos contemplaremos aos comentários dos itens com conceitos 

divergentes desses. 

 Em primeiro lugar, o item 3.1 (Núcleo Docente Estruturante – NDE) obteve 

conceito 3 (três) pelo seguinte motivo: [... “Porém, não foi evidenciado que a atuação 

do NDE tenha como referência a observância as DCNs e novas demandas do mundo de 

trabalho, também, constatou-se que nenhum dos membros atuais fazia parte do NDE no 

momento do último ato regulatório”]. Em vista disso, a CPA recomenda ao NDE a 

observância as DCN’s do curso contábil e da possibilidade de manutenção de pelo 

menos 20% de seus membros para o próximo ato regulatório. 

 Já o item 3.5 (Corpo docente) alcançou conceito 3 (três) segundo os avaliadores 

pelo seguinte motivo: [... “Contudo, não foi vislumbrado o acesso dos discentes a 

conteúdos e conhecimentos de ponta, já que, a maioria dos docentes, sete dos onze, não 

possuem nenhuma produção nos últimos anos”]. Nesse caso, a CPA sugere que cada 

docente disponibilize e utilize pelo menos um artigo ou conteúdo de ponta5, por 

disciplina ministrada, em cada turma que o mesmo lecionar. Como também, que o link 

desse (s) artigo (s) seja (m) encaminhado (s) para a bibliotecária da faculdade, a fim de 

ser inserido no sistema da biblioteca e servir de consulta futura para os discentes. 

 
5 Alguns sites de artigos científicos de ponta: Portal da Capes. Scielo. Google Acadêmico. Eric e 

Science.gov  
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 E, o último ponto desta dimensão a ser tratado, refere-se ao item 3.16 (Produção 

científica, cultural, artística ou tecnológica), que recebeu conceito 1 (um) dos 

avaliadores pelo seguinte motivo: [... “Sete dos onze docentes não possuem nenhuma 

produção no período de 2016/2018”]. Assim sendo, a CPA recomenda que pelo menos 

a metade do quadro docente da Instituição tenha, no mínimo, uma publicação realizada 

por ano.    

  

4.3.1.3 Infraestrutura 

 

 Esta dimensão apresentou resultados menos positivos na ‘visita’ dos avaliadores 

do MEC, obtendo conceito 4 (quatro) em aproximadamente 43% dos itens analisados e 

nenhum conceito 5 (cinco). Assim, nos contemplaremos aos comentários dos itens com 

conceitos diferentes desses. 

 Adiante, o item 4.3 (Sala coletiva de professores) alcançou conceito 3 (três) por 

parte dos avaliadores pelo seguinte motivo: [... “Porém, apesar de bem estruturado, o 

espaço é pequeno e por isso, não viabiliza o descanso dos docentes com comodidade 

necessária, faltando também, espaço adequado para a guarda de materiais e 

equipamentos a serem utilizados pelos docentes”]. Nesse sentido, a CPA sugere que no 

momento oportuno a Instituição adéque o armário de guarda-volumes às reais 

necessidades dos docentes e na forma da observação dos avaliadores. 

 Já o item 4.5 (Acesso dos alunos a equipamentos de informática) recebeu 

conceito 3 (três) pelo seguinte motivo: [... “Apesar de passar por avaliações periódicas, 

a sala possui pouca ventilação e espaço para o conforto dos discentes atuarem em 

grupos”]. Em vista disso, a CPA recomenda que o sistema de climatização/ventilação 

seja revisto pela Instituição para que haja melhor forma de renovação do ar, na referida 

sala, como também encontrar um formato mais adequado para a atuação do trabalho em 

grupos dos discentes, no aludido ambiente. 

 O item 4.6 (Bibliografia básica por unidade curricular) conseguiu conceito 2 

(dois) segundo os avaliadores pelo seguinte motivo: [... “Foi constatado que muitas das 

referências descritas no PPC estão desatualizadas em relação as mudanças de 

legislação e que exemplares atualizados estão chegando à biblioteca ..., indicando que 

estavam em falta para utilização dos alunos ... Os periódicos indicados são apenas os 

de uso público, inexistindo plano de contingência”]. Assim sendo, a CPA propõe a 

atualização das referências das obras literárias no PPC, conforme os novos livros 
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adquiridos pela faculdade. Além disso, toda nova mudança de obra literária adotada 

pelo curso contábil da FAS deverá ser registrada não somente em ata do NDE, mas 

também em Relatório de Adequação, produzido pelo referido núcleo. Ressalta-se que a 

mesma recomendação deverá ser adotada pela Instituição para a bibliografia 

complementar. 

 

4.3.2 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

 A renovação do reconhecimento de curso in loco na IES foi um divisor de águas 

para corroborar com o desenvolvimento da faculdade e possibilitar a consolidação de 

novos avanços institucionais. Além disso, procurar manter os resultados positivos 

obtidos e ajustar os insatisfatórios, possibilitará, no mínimo, manter o curso contábil 

com o atual conceito auferido 4 (quatro). Como consequência, o resultado apresentado 

como um todo foi bem satisfatório e os ajustes a ser providenciado pela IES, se achar 

oportuno, segundo esta CPA, são: 

 

✓ No conteúdo curricular de cada disciplina apresentar ações que diferenciem o 

curso dentro da área profissional (item 2.5); 

✓ Na metodologia de ensino de cada disciplina apresentar recurso que proporcione 

aprendizagem diferenciada dentro da área profissional (item 2.6); 

✓ Incluir ações comprovadamente exitosas ou inovadores nas atividades 

complementares desenvolvidas (item 2.10); 

✓ Incluir ações comprovadamente exitosas ou inovadores nas atividades de apoio 

ao discente (item 2.12); 

✓ Evidenciar na atuação do coordenador de curso que há favorecimento para uma 

melhoria contínua das ações e para integração dos docentes, discentes e gestão da IES 

(item 3.3); 

✓ Analisar a possibilidade de substituição das cadeiras das salas de aulas por 

modelo universitárias mais confortáveis, tendo em vista que as atuais são rígidas e 

oferecem pouco conforto aos discentes considerando o tempo de aula (item 4.4); 

✓ Observar as recomendações relatadas nos itens 4.3.1.1 a 4.3.1.3 acima.  
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4.4 DADOS REFERENTES AO EXAME DE SUFICIÊNCIA DO CFC DOS 

DISCENTES E EGRESSOS DA FAS 

 

O Exame de Suficiência realizado a cada semestre pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) possibilita receber candidatos que estão se formando em Ciências 

Contábeis ou já formados e se aprovados, nesse exame, serão habilitados a exercerem a 

profissão contábil. 

Adiante o Gráfico 09 expressa a taxa de aprovação nacional, do Estado do RN e 

da FAS, a fim de comparar a evolução dos candidatos no referido exame, ao longo dos 

últimos três anos. 

 

Gráfico 09 – Taxa de Aprovação no Exame de Suficiência do CFC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020)  

 

 Percebe-se no gráfico acima que a taxa de aprovação dos discentes/egressos da 

FAS nos últimos três anos está muito aquém, quando comparada com as outras duas. 

No entanto, no período de 2018.1 a 2019.1 foi quando a taxa da faculdade apresentou 

sua maior sequência de crescimento.  

A seguir chama-se atenção para o número de participação dos discentes/egressos 

da FAS, no aludido exame. 
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Gráfico 10 – Participação dos discentes/egressos da FAS no Exame de Suficiência 

do CFC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

 Como exposto no gráfico acima fica evidente um decaimento significativo tanto 

no número de inscritos quanto no número de presentes, principalmente, no período de 

2017 a 2018. Isso é preocupante, visto que para exercer a profissão de forma 

regulamentada é necessário que esses candidatos sejam aprovados, no referido exame. 

Já em 2019, foi o ano que mais aprovou os discentes/egressos da FAS.         

 

4.4.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

O exame de suficiência contábil promovido pelo CFC é um instrumento muito 

poderoso, já que a faculdade concede ao formando o diploma de qualificação dos 

conhecimentos/técnicas contábeis e se esse indivíduo, não for aprovado no referido 

exame, o Conselho considera-o despreparado para exercer a profissão, indo na 

contramão do diploma concedido. Nesse sentido, o desempenho dos discentes/egressos 

da FAS em relação ao Exame de Suficiência do CFC é um importante indicador de 

melhorias a serem realizadas, no Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 

promovido pela Instituição, já que isso possibilita a Coordenação do Curso refletir e 

trabalhar as dificuldades enfrentadas pelos discentes no exame.  

Sem contar que um resultado mais eficiente, com taxa de aprovação próxima da 

média nacional e do Estado, proporcionará à Faculdade uma imagem mais positiva 
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frente ao curso ofertado, além de propiciar aos discentes/egressos maiores condições de 

atuação no mercado de trabalho. Nessa lógica, a CPA propõe algumas sugestões a 

serem adotadas pela Coordenação do Curso, se achar conveniente, para as edições 

seguintes do exame em questão: 

 

✓ Priorizar esforços para alavancar a taxa de aprovação dos discentes/egressos da 

FAS; 

✓ Criar no calendário acadêmico programas periódicos de fortalecimento do 

Exame de Suficiência do CFC; 

✓ Identificar quais são as maiores dificuldades dos discentes/egressos no aludido 

exame e encontrar alternativas para diminuí-las ou saná-las; 

✓ Sensibilizar a turma concluinte para se prepararem com antecedência para a 

realização do exame; 

✓ Orientar os docentes a utilizar ao longo do semestre, nas atividades e nas 

avaliações das disciplinas consideradas chaves para aprovação no exame do CFC, de 

pelo menos um item, nos moldes da questão do exame de suficiência. 

 

Ante o exposto, esta CPA considera que há coerência para obtenção de conceito 

2 (dois) para esse indicador. 
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4.5 AVALIAÇÃO INTERNA: ANÁLISE ENVOLVENDO OS DISCENTES DO 

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA FACULDADE DO 

SERIDÓ (FAS) 

 

4.5.1 À pré-banca 

 

Os discentes concluintes do curso de Ciências Contábeis da FAS passam por 

uma pré-banca para apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Esse 

projeto tem como objetivo, preparar os alunos para exposição do conteúdo a ser 

defendido, com adequação de tempo para apresentação e coerência na exposição do 

trabalho. Isso significa que cada discente deve se esforçar para que até a realização da 

pré-banca o trabalho tenha um bom desenvolvimento. 

Nesse sentido, procurou-se identificar como os concluintes de 2019 avaliam essa 

tão importante etapa do trabalho acadêmico. E, foi indagado inicialmente como eles 

consideram o manual de orientação para elaboração do TCC disponibilizado pela 

faculdade. O gráfico adiante traz isso. 

 

Gráfico 11 – Como os discentes concluintes do curso de Ciências Contábeis de 2019 

avaliam o manual de orientação para elaboração do TCC, disponibilizado pela 

FAS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

 Como se percebe acima, por meio do Gráfico 11, mais de 45% dos discentes 

concluintes respondentes à pesquisa, consideram que o manual de orientação 

disponibilizado pela faculdade é bom. Esse manual também permite ao aluno fomentar 

o uso da pesquisa reflexiva como instrumento de estudo para atuação e formação 

acadêmica e profissional, de acordo com as normas atualizadas da ABNT. Em 



36 
 

sequência foi questionado a esses alunos como eles avaliam a importância da pré-banca 

examinadora, na colaboração da conclusão do TCC. Tendo como resultado os dados do 

gráfico a seguir.   

 

Gráfico 12 – Como os discentes concluintes do curso de Ciências Contábeis de 2019 

avaliam a importância da pré-banca examinadora, na colaboração da conclusão do 

TCC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

Como resultado, o Gráfico 12 expõe que aproximadamente 64% dos concluintes 

respondentes de 2019 consideram satisfatória a importância da pré-banca na 

colaboração da conclusão do TCC. Reforça-se que à FAS oferece a disciplina de 

orientação de TCC e uma das formas de avaliação dos discentes nessa disciplina passa 

pelo trabalho apresentado à pré-banca examinadora. 

No trabalho de pesquisa o aluno não tem o mesmo tipo de experiência com o 

mundo acadêmico que o orientador apresenta e, portanto, precisa de auxílio na hora de 

elaborar o TCC. Além disso, também é importante que o orientador se mostre 

disponível e disposto a ajudar nessa fase, ou o aluno pode ter problemas desde o 

primeiro momento e evitar procurar o professor para seguir com as orientações. Assim 

sendo, foi perguntado aos alunos concluintes de 2019 como eles avaliam a atuação do 

orientador durante o desenvolvimento do TCC. O gráfico abaixo traz essa informação. 
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Gráfico 13 – Como os discentes concluintes do curso de Ciências Contábeis de 2019 

avaliam a atuação do orientador e das orientações recebidas durante o 

desenvolvimento do TCC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

Como se observa acima, por meio do Gráfico 13, aproximadamente 82% dos 

respondentes concluintes do curso de 2019 consideram muito satisfatória e satisfatória a 

atuação dos orientadores, na elaboração do TCC. Outro ponto a ser debatido envolve a 

participação da bibliotecária nos trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos discentes da 

faculdade, em que muitos alunos encontram dificuldades para ajustar pequenos detalhes 

nos trabalhos produzidos, como, por exemplo, fazer uma citação e qual espaçamento 

deve ser utilizado.  

Deste modo, a aplicação das normas da ABNT para alguns alunos tornam-se um 

grande terror, e o profissional de biblioteconomia, juntamente com os docentes de 

Metodologia do Trabalho Científico e de Elaboração do TCC podem ser um grande 

aliado para reverter esse processo de pânico dos discentes. Logo, buscou-se identificar 

como os alunos concluintes avaliam o apoio da bibliotecária da FAS, no auxílio da 

aplicação das normas da ABNT e na estrutura do TCC. O gráfico 14 mostra esse 

resultado. 
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Gráfico 14 – Como os discentes concluintes do curso de Ciências Contábeis de 2019 

avaliam o apoio da bibliotecária, em relação à aplicação das normas da ABNT e na 

estrutura do TCC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

 O Gráfico 14 expõe que para aproximadamente 73% dos respondentes 

concluintes do curso de 2019 consideram que o apoio da bibliotecária na aplicação das 

normas da ABNT e na estrutura do TCC está entre muito satisfatória e satisfatória. Esse 

resultado é bem significativo pelo trabalho que vem sendo desenvolvido junto às turmas 

concluintes.   

 

4.5.1.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

A pré-banca é uma ferramenta relevante não só para aqueles que estão 

apresentando – discentes que estão para se formar – mas também para os graduandos 

que queiram acompanhar todo o ritual composto por ela. Visto que as observações 

produzidas pela pré-banca servem para o amadurecimento da pesquisa, definir as 

diretrizes finais e ajudar o aluno a se sentir mais seguro durante o processo de escrita, 

entre outras. Além do mais, mostrará aos discentes que, na verdade, não é esse o bicho 

de sete cabeças que ele enfrentará na graduação, mas sim, a procrastinação, pouca 

leitura e insignificantes horas dedicadas aos estudos. 

Desta forma, mesmo os resultados acima apresentando pontos positivos frente às 

alegações da turma concluinte, a CPA vê necessidade de propor aprimoramento de 

alguns itens, cabendo assim, à IES e aos responsáveis diretos, se achar oportuno, fazer 

os seguintes ajustes: 
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✓ Alteração do Projeto Pedagógico do Curso e do Manual de Orientação de TCC 

para inserção da opção de pré-banca, com indicação de parecer apto ou não apto para o 

andamento do trabalho acadêmico, as quantidade mínimas e máximas de orientação que 

cada discente deverá ter e a consequência de não participar dessa etapa; 

✓ Possibilidade de gravar e disponibilizar no site institucional vídeoaulas 

explicativas com a bibliotecária, os docentes de Metodologia do Trabalho Científico e 

de Elaboração de TCC, objetivando apresentar e disseminar as regras e padrões da 

ABNT, a fim de elevar o nível da produção acadêmica local e de ações 

comprovadamente exitosas. 

 

Face ao exposto, esta CPA considera que há coerência para obtenção de conceito 

4 (quatro) para esse indicador. 

 

4.5.2 Do curso de graduação 

 

O desafio apresentado às IES, atualmente, é o de contribuir para a preparação da 

sociedade do futuro por meio da formação de novos perfis profissionais, com enfoque 

básico na reorganização curricular e didático-pedagógica dos cursos. Para tanto, deve-se 

assegurar as condições de ensino que garantam uma aprendizagem mais efetiva e com 

mais qualidade, conforme preconizado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) e legislação decorrente (Diretrizes Curriculares Nacionais).  

Nesse sentido, buscou-se conhecer a percepção dos discentes em relação a 

alguns elementos atrelados ao curso de Ciências Contábeis realizado na Faculdade do 

Seridó. A seguir, o Gráfico 15 exibe o grau de dificuldade das avaliações, de acordo 

com os alunos da graduação da FAS, em relação às interpretações das questões 

envolvendo diversas disciplinas. 
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Gráfico 15 – Grau de dificuldade das avaliações (segundo semestre de 2019) em relação à interpretação das questões de acordo com os 

discentes do Curso de Ciências Contábeis da FAS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

Como se percebe no Gráfico 15 há uma predominância entre os discentes respondentes, em considerar o grau das interpretações das 

avaliações como de nível médio. No entanto, chama-se atenção para as disciplinas de Sistema de Informações Gerenciais e Análise das 

Demonstrações Contábeis II, as quais apresentaram entre as demais, os maiores picos consideradas como difícil e muito difícil, respectivamente. 
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Complementando a ideia acima, o Gráfico 16 traz o grau de dificuldade das avaliações em relação às resoluções das questões, de acordo 

com os discentes da FAS.  

 

Gráfico 16 – Grau de dificuldade das avaliações (segundo semestre de 2019) em relação às resoluções das questões de acordo com os 

discentes do Curso de Ciências Contábeis da FAS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

O Gráfico 16 expõe que há um consenso entre os discentes respondentes em considerar as resoluções das questões como de grau médio. 

Além do mais, observam-se também alguns picos relacionados às disciplinas de Perícia Contábil, Sistema de Informações Gerenciais e 

Matemática Comercial e Financeira, consideradas como as resoluções mais difíceis. 
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E, saber exatamente o que estabelece a questão é um importante direcionador para uma resposta correta por parte do aluno. Deste modo, o 

docente precisa atentar-se para um enunciado linguístico claro, objetivo e direto ao elaborar qualquer atividade para os discentes, principalmente, 

às avaliativas. O gráfico a seguir traz a opinião dos alunos em relação a essa questão. 

 

Gráfico 17 – Os enunciados referentes às questões das avaliações desenvolvidas no segundo semestre de 2019, pelos docentes do Curso de 

Ciências Contábeis da FAS, estavam claras e objetivas.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 
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É percebível acima, por meio do Gráfico 17, que os discentes respondentes a pesquisa consideram que todas ou a maioria dos enunciados 

desenvolvidos nas avaliações pelos docentes do Curso de Ciência Contábeis da FAS, são claras e objetivas. A exceção foi à disciplina de Sistema 

de Informações Gerenciais, na qual, para esses alunos, nenhum enunciado estava claro. 

Outro ponto importante diz respeito à avaliação de um modo geral. Ela deve ser encarada como reorientação para uma aprendizagem 

melhor e para a melhoria do sistema de ensino da Instituição. Como consequência, adaptando o conteúdo não apenas ao objetivo do curso, mas 

também às necessidades de cada turma. Nesse sentido, é importante saber dos alunos se as avaliações realizadas estão condizentes com o 

conteúdo abordado em sala de aula pelo professor, a fim de não produzir atritos entre esses atores, durante o semestre. A seguir, o Gráfico 18 

expõe esse entendimento. 

 

Gráfico 18 – As avaliações do segundo semestre de 2019 foram compatíveis ou coerentes com os conteúdos abordados em sala de aula 

pelos os docentes do Curso de Ciências Contábeis da FAS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 



44 
 

Percebe-se no Gráfico 18 que os discentes respondentes foram unânimes em considerar que todas as avaliações do segundo semestre de 

2019, foram coerentes com os assuntos abordados em sala de aula pelos professores das disciplinas. Isso se mostra um ponto forte em relação à 

evolução das avaliações desenvolvidas pelo corpo docentes da Instituição, em relação ao ano anterior.    

Além disso, os comentários realizados pelo professor na devolução da avaliação são de suma importância para a reorientação da 

aprendizagem do aluno, sem contar que serve como chave para o alcance de um melhor desempenho por parte do discente, já que possibilita a 

esse, reforçar os seus acertos e reduzir os seus erros. O gráfico a seguir procura conhecer esse feedback.  

 

Gráfico 19 – O professor fez os comentários (feedback) na devolução das atividades (provas) avaliativas, durante o segundo semestre de 

2019. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 
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Observa-se por meio do Gráfico 19 que mesmo os dados trazendo de certa forma um resultado satisfatório, percebe-se ainda a 

necessidade de reforçar entre os docentes do Curso de Ciências Contábeis da FAS, a utilização do feedback na devolução das avaliações para os 

alunos, tendo em vista que algumas disciplinas apresentam informações insatisfatórias, segundo os discentes respondentes. 

Outro ponto em questão a ser debatido e entendido são as dificuldades dos discentes no momento das avaliações, já que os alunos que 

apresentam essa característica podem se sentirem frustrados em sala de aula, devidos os insucessos nas avaliações. E, de certa forma para 

diversos graduandos estudar é sinônimo de enfrentar um desafio quase impossível. Aliás, pode haver para esses, um erro na hora de saber o que 

estudar e como estudar, não controlar a ansiedade e o nervosismo, como também pode haver um esquecimento daquilo que foi aprendido ou não 

saber colocar em palavras o que foi estudado, principalmente, na hora da prova. De tal modo, se o professor conseguir identificar qual é a 

dificuldade dos seus alunos nas provas, ele terá mais facilidade para definir quais ações adotar e assim facilitar a aprendizagem dos discentes. O 

Gráfico 20 abaixo exibe as dificuldades relatadas pelos discentes nas avaliações (provas). 

 

Gráfico 20 – Dificuldades dos discentes do Curso de Ciências Contábeis da FAS durante as avaliações do segundo semestre de 2019. 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020)   
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Por meio do Gráfico 20 é possível visualizar que a principal alegação dos discentes respondentes quando se deparam com alguma 

dificuldade nas avaliações estão pautadas na forma de interpretar às questões, principalmente, quando envolvem as disciplinas de Sistema de 

Informações Gerenciais, Contabilidade Avançada, Matemática Comercial e Financeira e Contabilidade Intermediária. 

Além disso, outra forma de nortear o processo de aprendizagem do aluno é apresentar o plano de ensino da disciplina já nos primeiros 

dias de aula, a cada semestre letivo. Visto que, esse processo contempla a previsão da ação do docente, às atividades discentes e serve para o 

aluno acompanhar o desenvolvimento da disciplina durante o semestre. O Gráfico 21 adiante procura conhecer se os professores estão 

apresentando o plano de ensino das disciplinas aos alunos. 

 

Gráfico 21 – O docente do Curso de Ciências Contábeis da FAS apresentou, discutiu e disponibilizou na primeira semana de aula, o 

plano de ensino da disciplina, do segundo semestre de 2019. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 
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Como se percebe acima por meio do Gráfico 21, todos os docentes do curso de Ciências Contábeis apresentaram e disponibilizaram o 

plano de ensino da disciplina para os discentes respondentes, nos primeiros dias de aula. Isso se mostra um ponto forte, já que desde o ano 

anterior o resultado vem sendo muito satisfatório, nesse quesito. 

O sonho de todo docente é ministrar uma aula atrativa para os discentes, com uma boa didática, conquistando a atenção dos graduandos e 

o interesse para a construção de uma aprendizagem significativa. Assim, possuir domínio do assunto quanto da didática são ferramentas 

essenciais para subsidiar o professor em todos os elementos constitutivos da uma dinâmica de aprendizagem significativa. Nesse sentido, o 

Gráfico 22 procura visualizar a opinião dos discentes em relação à didática dos professores nas disciplinas ministradas durante o semestre. 

 

Gráfico 22 – Como você avalia a didática do professor do Curso de Ciências Contábeis da FAS, vincula a(s) disciplina(s) lecionada(s), 

durante o segundo semestre de 2019. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 
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Com base no Gráfico 22 constata-se que os discentes respondentes consideram que a didática utilizada pelo corpo docente do Curso de 

Ciências Contábeis da FAS, nas disciplinas ministradas é boa ou excelente. Isso só corrobora com o resultado obtido no ano anterior, o qual 

também apresentou dados satisfatórios. 

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 cada vez mais do professor. Além disso, o bom relacionamento entre eles 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. Deste modo, o ambiente acadêmico e a 

maneira como são estruturadas as atividades são fundamentais para motivar e criar relações de ensino/aprendizagem adequadas tanto aos 

objetivos dos alunos quanto dos professores, influenciando diretamente o desempenho um do outro. Nesse sentido, buscou-se conhecer como é o 

relacionamento interpessoal dos discentes-docentes da FAS. O Gráfico a seguir traz isso.  

 

Gráfico 23 – Como você avalia o relacionamento interpessoal do professor do Curso de Ciências Contábeis da FAS, com o aluno, 

durante o segundo semestre de 2019. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 
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É possível perceber, por meio do Gráfico 23, que os discentes respondentes 

consideram que o relacionamento interpessoal professor-aluno dentro da sala de aula, no 

Curso de Ciências Contábeis é bom para excelente. Isso é até perceptível no dia a dia, 

entre os envolvidos, tendo em vista que faz parte do princípio e valores6 da instituição 

ter um bom relacionamento interpessoal com todo o quadro acadêmico. 

Para que o aprendizado do discente ocorra de maneira eficiente e não superficial, 

é necessário que ele se aprofunde nos estudos durante a graduação. Uma ferramenta 

auxiliar para aprimorar os conhecimentos acadêmicos e consequentemente melhorar o 

seu desempenho, nas atividades avaliativas é fazer uso dos livros do curso disponível na 

biblioteca da instituição. Além disso, outro motivo para o aluno ler é a possibilidade de 

ampliar seu vocabulário e ter domínio sobre os recursos da língua na prática. 

Na maioria das vezes, os discentes tendem a procrastinar leituras, a dividir a 

leitura de livros e textos entre componentes do grupo para realizar trabalhos e quase 

nunca vão além da bibliografia sugerida pelo docente da disciplina. Essas atitudes 

limitam demais o conhecimento e o tornam parcial.  

Ademais um dos principais propósitos da IES é a formação de cidadãos com 

pensamento crítico. Isso significa dizer que graduandos, além de compreender e 

interpretar textos têm que ser capazes de formar opiniões próprias sobre o assunto e 

pensar criticamente sobre ele. Por isso buscou-se conhecer se os discentes da FAS estão 

utilizando os livros da biblioteca para aprimorar os seus conhecimentos acadêmicos. O 

Gráfico 24 adiante traz esses dados. 

 

Gráfico 24 – Você discente costuma utilizar o(s) livro(s) da biblioteca da faculdade 

como ferramenta para aprimorar os seus conhecimentos acadêmicos e se preparar 

melhor para as avaliações nas disciplinas do curso. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 
6 Igualdade – a instituição tem um tratamento homogêneo com todos os seus envolvidos, sem fazer 

nenhum tipo de distinção. 
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 O resultado apresentado acima é de certa forma preocupante, já que 

aproximadamente 79% dos discentes respondentes costumam utilizar raramente e 

ocasionalmente os livros da biblioteca. No entanto, o problema também está na cultura 

arraigada desses alunos em quererem estudar somente o que é disponibilizado pelo 

professor, não se dedicando ao estudo complementar. E, como consequência, apresenta 

altas taxas de recuperação e reprovação nas disciplinas que exigem um pouco mais de 

estudo complementar, por parte dos discentes. 

 

4.5.2.1 Elogios, sugestões e críticas realizadas pelos discentes do Curso de Ciências 

Contábeis da FAS: 

  

Conhecer as críticas e os elogios é importante para auxiliar o desenvolvimento 

do curso e o crescimento da Instituição, já que isso possibilita detectar as falhas no 

processo acadêmico e institucional, como também permanecer com as ações que vêm 

dando certo. Tanto o elogio quanto a crítica são feedbacks que podem ser construtivos 

quando bem relatadas pelos envolvidos. A seguir constam os elogios, as sugestões e as 

críticas relatadas pelos discentes respondentes: 

 

✓ “Parabenizar pela contratação do professor de Introdução à Economia para 

compor o corpo docente da faculdade”; 

✓ “Em minha opinião a faculdade se esforça bastante para atender as necessidades 

dos alunos e se compromete para melhorar o nosso curso”; 

✓ “A faculdade está de parabéns pelas reformas nas salas de aulas, principalmente, 

na parte de iluminação e dos equipamentos de arcondicionados”; 

✓ “Os eventos realizados pela faculdade no semestre foram maravilhosos”; 

✓ “O secador de mãos dos banheiros foi uma ótima aquisição realizada”; 

✓ “Os professores precisam habituar a turma a obedecerem ao sinal de retorno do 

intervalo, já que os atrasos estão prejudicando o andamento da aula”; 

✓ “Retornar com as aulas da Terça do Saber”; 

✓ “É importante que a faculdade tenha aulões quinzenais ou mensais de preparação 

para a prova do CRC, envolvendo as principais disciplinas”; 

✓ “Disponibilizar as notas de cada unidade com mais rapidez”; 

✓ “Possibilidade de organizar o calendário acadêmico de acordo com a 

disponibilidade dos alunos que vem de ônibus para faculdade”; 
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✓ “Alguns professores precisam rever os conceitos de correção das avaliações, já 

que se não forem exatamente como eles querem, a resposta é computada como errada 

para o aluno”; 

✓ “Precisa melhorar as aulas de laboratório”; 

✓ “Na disciplina de Contabilidade Intermediária o método de ensino utilizado não 

está dando certo para compreender”. 

 

 

4.5.2.2 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

É fato que o processo de ensino-aprendizagem não depende única e 

exclusivamente de um indivíduo para a sua consecução, mas sim da participação 

conjunta de vários indivíduos que contribuirão cada qual com a sua parte para a 

formação de profissionais capazes de se sobressair tanto na área acadêmica quanto no 

mercado de trabalho. 

Nesse sentido, durante a faculdade, os discentes dos cursos de Ciências 

Contábeis devem mostrar uma dedicação natural aos estudos, à pesquisa e a busca de 

soluções, fixando, desde já, uma postura assertiva que mais tarde certamente vai 

refletir o profissional que estará atuando no mercado de trabalho. Além do mais, as 

informações produzidas aqui servirão de parâmetro para que o gestor acadêmico possa 

atuar com mais segurança, no processo pedagógico-acadêmico.  

Por conseguinte, mesmo os resultados apresentando pontos satisfatórios frente 

os dados anunciados e às alegações dos discentes, a CPA vê necessidade de sugerir 

aprimoramento em alguns itens, cabendo assim, caso o gestor achar conveniente, fazer 

as seguintes adequações: 

 

✓ A Coordenação de Curso e os professores encontrarem meios para estimular os 

discentes a utilizarem mais os livros da biblioteca nos seus estudos; 

✓ As críticas e sugestões apontadas pelos discentes sejam objeto de feedback entre 

os gestores, a Coordenação do Curso e demais envolvidos; 

✓ O corpo docente e a Coordenação de Curso debater as principais dificuldades 

relatadas pelos discentes nas avaliações; 

✓ Reforçar o feedback professor/aluno nas devolutivas das avaliações. 

 

https://www.contabeis.com.br/contabil/ciencias_contabeis/
https://www.contabeis.com.br/contabil/ciencias_contabeis/
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Em face do exposto, esta CPA considera que há coerência para obtenção de 

conceito 4 (quatro) para esse indicador. 

  

4.5.3 Das Atividades de Extensão 

 

As práticas de extensão da FAS são serviços/eventos que a IES oferece para a 

comunidade externa, envolvendo seu público interno (docentes e discentes). Ou seja, 

professores e estudantes organizam atividades para que a população em geral participe. 

É o caso, por exemplo, do NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, dos projetos 

sociais e da mostra de profissões.  

Toda essa diversidade de atividades de extensão se reúne em um objetivo 

comum: integrar a comunidade acadêmica e a população externa em serviços que 

ofereçam soluções das quais elas precisam. Dessa forma, a faculdade cumpre uma 

função social importante ao transformar o conhecimento científico em ações benéficas 

para comunidade local e isso se constitui num importante e eficaz instrumento 

institucional que promove a troca de saberes e a integração com a sociedade. Adiante 

são relacionadas algumas dessas atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2019, 

pela Faculdade do Seridó. 

 

Quadro 08 – Atividades de Extensão Desenvolvida pela FAS – Ano 2019 

Tipo Mês de Realização 

Ação Social no Abrigo Monsenhor Paulo Herôncio Dezembro 

Ação Social na Casa dos Idosos Nossa Sra. Do Carmo Dezembro 

I Mostra de Profissões Outubro 

X Encontro de Estudo, Extensão e Pesquisa (ENEP) Outubro 

Semana do Contador – O perfil do contador e o mercado de 

trabalho 

Abril 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

 Além dessas, outra atividade bastante relevante relacionada à FAS envolve a 

parceria com a Receita Federal do Brasil, por meio do NAF – Núcleo de Apoio Contábil 

e Fiscal, em que é incentivada a relação entre cidadania e o cumprimento das obrigações 

tributárias, como também, de reforçar a importância da educação fiscal na formação de 

cidadãos cientes de seus direitos e o espírito de responsabilidade social e fiscal.  
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A partir do segundo semestre de 2019 o NAF da FAS passou a ter 8 (oito) 

alunos, entre veteranos e novos integrantes. Além disso, essa atividade de extensão 

proporciona aos discentes da faculdade maior qualificação, melhoria na imagem da 

faculdade perante a comunidade local, sem contar que a sociedade se beneficia de 

acesso gratuito a orientações e serviços contábeis e fiscais, em relação aos quais estaria 

excluída por desconhecimento e/ou falta de condições de arcar com seus custos.  

Nesse sentido, o gráfico adiante traz a informação se a atividade desenvolvida 

pelo NAF na Faculdade do Seridó está contribuindo para o desenvolvimento teórico e 

prático, na visão dos discentes vinculados ao referido projeto. 

 

Gráfico 25 - A atividade desenvolvida no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) 

está contribuindo para o seu desenvolvimento teórico e prático, como também, 

produzindo resultados positivos para a sociedade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

O Gráfico 25 acima expressa que 80% dos discentes respondentes/participantes 

do NAF/FAS concordam ou concordam totalmente que esta atividade contribui para o 

seu desenvolvimento teórico e prático, além de produzir resultados positivos para a 

sociedade. Destaca-se também para a parceria do NAF/FAS com Prefeitura de Currais 

Novos/RN, por meio do projeto Prefeitura Cidadã. 

 

4.5.3.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

A FAS procura cumprir seus objetivos e missão dialogando com a comunidade, 

interna e externa. Deste modo, os projetos de extensão funcionam como essa ponte que 

promove a interação entre a faculdade e a sociedade, no sentido de produzir com esta, 



54 
 

um conhecimento novo que colabore para a superação da desigualdade e da exclusão 

social e para a construção de uma sociedade mais justa, ética, reflexiva e democrática. 

Nesse sentido, é evidente o alinhamento das atividades de extensão desenvolvida 

pela faculdade, em relação ao que está descrito no seu PDI e com que se pretende com o 

perfil do egresso. No entanto, esta CPA sugere que é importante para essa IES que as 

atividades de extensão consideradas exitosas, como, por exemplo, a de 

empreendedorismo social (Oficina de criação de vassouras pets) seja retomada nos anos 

seguintes.      

Diante do exposto, esta CPA considera que há coerência para obtenção de 

conceito 4 (quatro) para esse indicador. 

  

4.5.4 Do Projeto de Pesquisa 

 

Já a 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. Reforça-se que na 

FAS à área acadêmica voltada a pesquisa – Grupo de Pesquisa Contabiliza Seridó – é 

relativamente jovem, no entanto, com bons frutos já colhidos, conforme se pode 

observar no quadro abaixo. 

 

Quadro 09 – Trabalhos Relacionados ao Grupo de Pesquisa da FAS – 2019  

Tipo Mês 

Oficina sobre tipos de pesquisas: Qualitativa Novembro 

Artigo em Revista – “Formação de preço de venda: um 

estudo em empresas varejistas de confecções femininas na 

cidade de Currais Novos/RN”. (Aceito para publicação na 

Revista Capital Científico – Eletrônica (RCCe). 

Universidade Estadual do Centro-Oeste. 

 

 

Outubro 

Apresentação Oral – “Perspectivas e desafios da mulher na 

profissão contábil: um estudo de caso com uma contadora”. 

II Encontro Seridoense de Estudantes e Profissionais da 

Administração (ESEPAD). Caicó/RN.7    

 

Setembro 

 
7 Trabalho premiado: 2ª colocação no referido evento. 
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Oficina sobre Revisão da Literatura Setembro 

Apresentação Oral – “Formação de preço de venda: um 

estudo em empresas no ramo de alimentação saudável da 

cidade de Currais Novos/RN”. 24º Seminário de Pesquisa do 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

 

Maio 

I Seminário de Pesquisa da FAS – Tendências em 

Contabilidade e Finanças: para onde estamos indo ?  

Maio 

Oficina Metodológica: Noções de métodos quantitativos  Maio 

Oficina Metodológica: Noções de métodos qualitativos Abril 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

Destaca-se também que outros trabalhos de pesquisa envolvendo discentes da 

graduação e da pós-graduação foram publicados sob supervisão dos docentes do grupo 

de pesquisa, por exemplo: 

 

✓ O Impacto Orçamentário Inerente aos Cargos Comissionados e Contratados da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Currais Novos/RN (Apresentação Oral: 

13º Congresso de Gestão Pública do Rio Grande do Norte – CONGESP, realizado em 

Novembro/2019); 

✓ Análise do Processo de Compras do Setor Público: um estudo de caso na 

prefeitura municipal de Currais Novos/RN (Apresentação em Pôster: 13º Congresso de 

Gestão Pública do Rio Grande do Norte – CONGESP, realizado em Novembro/2019). 

 

A partir do segundo semestre de 2019, o referido grupo passou a ter 9 (nove) 

alunos, entre veteranos e novos integrantes. Isso é muito positivo para o segmento 

acadêmico envolvido, já que proporciona aos discentes a construção de conhecimento 

em diversas áreas, introduzindo no mundo da pesquisa científica, estimulando-o a 

conhecer, descobrir e produzir conhecimento, mediante a pesquisa. 

Adiante o Gráfico 26 traz a opinião dos discentes participantes do grupo de 

pesquisa da FAS, em relação se a atividade desenvolvida por eles nesse grupo está 

contribuindo para o seu desenvolvimento teórico e prático.    

 

  



56 
 

Gráfico 26 – A atividade desenvolvida no Grupo de Pesquisa "Contabiliza Seridó" 

da FAS está contribuindo para o seu desenvolvimento teórico e prático, como 

também, produzindo resultados positivos para a sociedade e para faculdade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

Como se percebe, o Gráfico 26 expressa que 70% dos discentes 

respondentes/participantes do grupo de pesquisa da FAS concordam que as atividades 

desenvolvidas no grupo de pesquisa contribuem para o seu desenvolvimento teórico e 

prático, além de produzir resultados positivos para a sociedade e faculdade. Isso é 

facilmente confirmado quando se analisa os trabalhos desenvolvidos acima pelos 

integrantes do grupo de pesquisa. 

 

4.5.4.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

A formação e consolidação do grupo de pesquisa tem sido uma das diretrizes da 

FAS, a qual se constituiu como espaço formativo de construção de conhecimento que, 

em aproximadamente dois anos, vem se transformando em núcleo de excelência tanto 

para a IES quanto para a própria sociedade. Além de que, as atividades desenvolvidas 

pelo grupo propiciam novas competências e a troca de experiências entre todos os 

envolvidos.  

Indubitavelmente, há o alinhamento das atividades de pesquisa com a missão e 

os objetivos institucionais, constante no PDI, cabendo, apenas, como sugestão por parte 

desta CPA, um engajamento dos demais docentes da faculdade, no apoio das futuras 

atividades e produções científicas. Ante o exposto, esta CPA considera que há coerência 

para obtenção de conceito 5 (cinco) para esse indicador. 
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4.5.5 Infraestrutura da Instituição 

 

De acordo com o estudo do (BID) – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(2018) o desempenho dos alunos que estudam em ambientes com boa infraestrutura é 

superior ao dos que não dispõem de ambientes adequados8. Assim sendo, investir na 

infraestrutura é garantir que a IES oferecerá aos discentes e demais envolvidos amplas 

possibilidades de terem tanto ensino quanto desempenho de qualidade durante o período 

acadêmico. 

Além disso, a infraestrutura deve ser considerada como um ponto importante de 

investimento para Instituição. E, no caso, o ideal é que parte do dinheiro (receita) que 

entra na IES seja direcionada para melhorias dos aspectos das estruturas básicas, físicas 

e de apoio. Pois, um ambiente com espaço adequado, assentos confortáveis, boa 

acústica, climatização refrescante, entre outros é fundamental para uma boa 

concentração dos discentes. Já por outro lado, a ausência de algum desses elementos 

pode ser a brecha para o início das reclamações, da evasão e ser um fator desfavorável 

ao desempenho acadêmico dos alunos.  

Acentua-se que no início do segundo semestre de 2019 a FAS passou por 

reforma em diversos setores acadêmicos, melhorando a sua infraestrutura de salas de 

aulas, pátio, estacionamento e secretaria. Esses espaços são adequados para o 

atendimento das pessoas com mobilidade reduzida ou que necessitam de atendimento 

especial. Nesse sentido, adiante se buscou conhecer a opinião dos discentes referente à 

infraestrutura existente da Faculdade do Seridó.   

 

Gráfico 27 – Avaliação da infraestrutura física das salas de aulas da FAS pelos 

discentes. 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 
8 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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O Gráfico 27 expressa que os discentes respondentes do Curso de Ciências 

Contábeis da FAS consideram como boa à infraestrutura das salas de aulas. A exceção 

foi às cadeiras que foram consideradas como regular e apresentaram maior índice de 

negativa (ruim e péssima). Esse item há algum tempo já vem sendo reclamado pelos 

discentes, inclusive, relatado no último documento de autoavaliação institucional 

(2018), merecendo assim, um olhar mais aprofundado por parte da Instituição. 

Em relação à biblioteca sabe-se que esse é um ambiente de estudo e local onde 

os discentes, quando não estão em sala de aula, passam parte do seu tempo adquirindo 

novos conhecimentos. Para assegurar a aprendizagem e a qualidade de vida é necessário 

que esse ambiente seja salubre e confortável, a fim de garantir o bem estar do indivíduo, 

sua segurança e produtividade.  

Investir periodicamente no acervo da biblioteca permite aos seus usuários 

constante renovação de conhecimento9. No entanto, a ausência disso, pode acarretar 

déficit de aprendizagem, a reprovação de alunos e a evasão do curso. Além do mais, há 

outros aspectos de ordem estrutural que se forem observados garantem um ambiente 

agradável tanto para quem ali trabalha quanto para quem o frequenta.  

Deste modo alguns elementos como a climatização, a iluminação, o espaço, 

entre outros, se tornam essenciais para um ambiente confortável aos estudos. 

Prontamente, o gráfico a seguir traz a opinião dos discentes em relação à infraestrutura 

da biblioteca da faculdade. 

 

Gráfico 28 – Avaliação da infraestrutura física da biblioteca da FAS pelos 

discentes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 
9 Quantidade de livros novos adquiridos pela FAS: Em 2017 foram 162 exemplares, em 2018 foram 105 

exemplares e em 2019 foram 181 exemplares. Totalizando até o ano de 2019: 963 títulos e 3.922 

exemplares.   
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Percebe-se acima, por meio do Gráfico 28, que praticamente todos os itens 

relacionados à biblioteca da FAS tiveram avaliação considerada como bom pelos 

discentes respondentes. Contudo, a climatização desse setor é o item que possivelmente 

merece um olhar mais detalhado por parte da Instituição, já que apresentou conceito 

regular entre esse segmento acadêmico.  

Outro ponto importante é a tecnologia empregada no curso de graduação, na 

qual não deve ser deixada de lado quando se fala em investir na infraestrutura de uma 

IES. Nesse sentido, os computadores oferecidos em laboratórios, por exemplo, devem 

tentar acompanhar o rápido avanço tecnológico para não ficarem obsoletos as suas reais 

funções de ensino-aprendizagem. Imediatamente, buscou-se conhecer como os discentes 

da FAS consideram a infraestrutura do laboratório do curso de Ciências Contábeis. 

 

Gráfico 29 – Avaliação da infraestrutura física do laboratório da FAS pelos 

discentes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

Como resultado, o Gráfico 29, expõe uma avaliação positiva para praticamente 

todos os itens do laboratório de informática, já que alcançou conceito bom pelos 

discentes respondentes, além de terem evoluído significativamente em relação ao ano 

anterior. Todavia, cabendo uma atenção mais detalhada por parte da Instituição para o 

acesso a internet, tendo em vista ter apresentado conceito regular superior aos demais 

itens relatados pelos alunos.  

Já um ambiente limpo é fundamental para o bem estar e para saúde física do 

indivíduo, sem contar na estética da Instituição, pois proporciona sensação de 

organização e cuidado com os que freqüentam o espaço. Se o banheiro for sujo ou 

desarrumado, a impressão deixada será a pior possível. Por isso, buscou-se conhecer 

como os discentes da FAS consideram o serviço de limpeza e a iluminação dos 

banheiros da instituição. 
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Gráfico 30 – Avaliação do serviço de limpeza e da iluminação existente no 

banheiro da FAS pelos discentes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

Como se percebe no Gráfico 30 acima, os discentes respondentes consideram 

que tanto o serviço de limpeza quanto a iluminação existente nos banheiros da 

faculdade apresentam conceito excelente. Esses itens também apresentaram evolução 

em relação ao ano anterior. 

 

4.5.5.1 Elogios, sugestões e críticas realizadas pelos discentes do Curso de Ciências 

Contábeis da FAS: 

 

✓ “A faculdade está de parabéns pelas reformas realizadas nas salas de aulas, 

principalmente, na parte da iluminação e dos arcondicionados”; 

✓ “As novas cadeiras do laboratório melhoraram o conforto dos alunos”; 

✓ “Precisa trocar as cadeiras das salas de aulas para o formato de adultos, já que as 

atuais são pequenas, desconfortáveis e para adolescentes da escola”10;  

✓ “O banheiro feminino poderia ser um pouco mais limpo”; 

✓ “Alguns projetores das salas de aulas não estão funcionando bem”; 

✓ “Precisa melhorar o espaço destinado ao estacionamento das motos”; 

✓ “Precisa melhorar o bebedouro, já que às vezes não resfria a água como 

deveria”; 

✓ “As salas de aulas tem poucas tomadas de energia”; 

✓ “O banheiro feminino poderia ter um gancho de parece para colocar as bolsas”.  

 

 

 
10 Item que mais se repetiu entre as reclamações dos discentes respondentes. 
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4.5.5.2 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

Uma infraestrutura bem pensada implica diretamente no interesse dos discentes. 

E aquele aluno interessado se torna mais ativo, tem mais vontade de estar na faculdade e 

isso reflete no seu desempenho e aprendizado. Nessa perspectiva, percebe-se com base 

nas informações obtidas acima, que a infraestrutura existente na FAS está alinhada com 

o seu PDI. Não obstante, a CPA recomenda o aprimoramento em alguns itens, cabendo 

assim, caso o gestor achar conveniente, fazer as seguintes adequações: 

 

✓ Estudar a viabilidade de adquirir no futuro próximo as novas cadeiras 

universitárias; 

✓ As críticas e sugestões apontadas pelos discentes sejam objeto de feedback entre 

os envolvidos. 

     

Diante do exposto, esta CPA considera que há coerência para obtenção de 

conceito 4 (quatro) para esse indicador.  
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4.6 AUTOAVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE DA FACULDADE DO SERIDÓ – 

FAS 

 

 O corpo docente da FAS é composto por 12 (doze) professores, sendo 08 (oito) 

com titulação de mestre e 04 (quatro) especialistas. Do total apenas 07 (sete) 

responderam o questionário autoavaliativo do segundo semestre de 2019. 

Prontamente às dificuldades de aprendizagem dos discentes representam 

um enorme desafio tanto para o professor quanto para a Instituição . O ato de 

ensinar requer que professores transformem a vida dos alunos através de 

processos permanentes de aprendizagem. Os docentes devem auxiliar os 

estudantes na construção da identidade pessoal e profissional, no 

desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e comunicação, de 

modo a torná-los cidadãos realizados, produtivos e éticos.  Somando a isso, 

buscou-se conhecer a percepção dos professores da FAS em relação às 

principais dificuldades de aprendizagem dos alunos, envolvendo suas 

disciplinas ministradas, no curso de Ciências Contábeis. 

 

Gráfico 31 – Na percepção dos professores da FAS a principal dificuldade 

de aprendizagem dos alunos do curso de Ciências Contábeis  está pautada: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

 Como se pode visualizar acima, a principal dificuldade de 

aprendizagem dos alunos, segundo os docentes respondentes, está pautada na 

forma de interpretar os enunciados dos exercícios e das avaliações. Isso traz 

de certa forma, a atenção para outro problema, que é o pouco hábito de leitura 

por parte dos alunos, principalmente, na parte da leitura técnica. 
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Alternativamente a essa deficiência os próprios professores sugerem 

como forma de minimizar ou de sanar essas dificuldades a realização de aulas 

de nivelamento, incentivo a prática de leitura, promoção de cursos de extensão 

e motivacionais que instigue a busca do conhecimento e da leitura.  

Na outra linha, estabelecer a missão de uma organização é instituir um caminho 

a seguir. E, de acordo com a ideia de Porto11 (2008), a missão representa a razão de 

existência de uma organização, para isso ela deve abranger um propósito básico da 

organização e transmitir seus valores a funcionários, clientes, fornecedores e a 

sociedade. Deste modo, foi questionado aos docentes da FAS se existe coerência entre 

as ações praticadas pela faculdade e o proposto na sua missão. O Gráfico 32, traz esse 

resultado. 

 

Gráfico 32 – Há coerência entre as ações praticadas pela FAS e o proposto na sua 

missão institucional: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

O gráfico acima expressa que todos os docentes respondentes consideram que 

existe coerência entre as ações praticadas pela faculdade e o proposto na sua missão 

institucional. Resultado esse bem superior ao apresentado no relatório anterior, quando 

aproximadamente 54% dos professores consideraram essa coerência. 

Já o Projeto Pedagógico de Curso – PPC é o mais importante instrumento de 

gestão utilizado pela Coordenação de Curso e por seu Núcleo Docente Estruturante – 

NDE. Assim sendo, foi perguntado aos docentes da FAS se eles já leram o referido 

 
11 Marcelo Antoniazzi Porto. Missão e Visão Organizacional: orientação para a sua concepção. 

Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1997_T4105.PDF> 
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documento, relacionado ao curso de Ciências Contábeis. O resultado é apresentado no 

Gráfico 33 adiante. 

 

Gráfico 33 – Você, professor, já leu o Projeto Pedagógico do Curso de 

Ciências Contábeis da FAS: 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

Como se observa acima, todos os docentes respondentes expuseram que já leram 

o PPC de Ciências Contábeis da Faculdade do Seridó. Isso é bastante significativo para 

contribuir com o desenvolvimento do curso e o direcionamento junto ao perfil dos 

egressos. 

Outro ponto importante é que o corpo docente tenha conhecimento do relatório 

de reconhecimento de curso produzido pelos avaliadores do MEC. Já que esse 

documento traz inúmeras informações importantes referente ao trabalho que está sendo 

desenvolvido na graduação pela IES, além de ser um norteador para as ações futuras do 

curso. Assim, ler o referido documento torna-se uma obrigação necessária para todo o 

corpo docente da instituição. O gráfico a seguir traz essa questão. 

 

Gráfico 34 – Você, professor, já leu o Relatório de Reconhecimento de Curso, 

produzido na última ‘visita’ pelos avaliadores do MEC: 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 
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Percebe-se por meio do Gráfico 34 que 75% dos professores respondentes já 

leram o referido documento produzido pelos avaliadores externo. No entanto, é 

interessante que os demais docentes fiquem a par do que foi produzido/avaliado e no 

momento oportuno façam a leitura do documento em questão. 

E, na própria percepção dos docentes da FAS algumas ações futuras poderão ser 

promovidas pela IES para permanecer e/ou melhorar a atual nota do conceito de curso 

obtida 4 (quatro), entre elas: 

 

✓ Implantar uma cultura de planejamento; 

✓ Melhorar a comunicação interna; 

✓ Colocar em prática, anualmente, os parâmetros exigidos pelo MEC para 

obtenção do conceito desejado pela faculdade; 

✓ Corrigir em tempo hábil as falhas identificadas; 

✓ Antecipar aos prazos das análises documentais junto ao MEC, a fim de não 

deixar para as vésperas da visita. 

 

Ao mesmo tempo foi perguntado ao corpo docente que ações futuras poderão 

ser promovidas pela FAS para melhorar a taxa de aprovação dos alunos/egressos no 

Exame de Suficiência do CFC e na evolução da nota do ENADE pela próxima turma a 

prestar o exame nacional. Abaixo estão as propostas: 

 

❖ Para o Exame de Suficiência: 

 

✓ Implantar cursos de extensão relacionados à prova do CFC; 

✓ Voltar com o projeto ‘Terça do Saber’ para os alunos e egressos; 

✓ Incentivar e mostrar aos alunos a importância de passar no CFC; 

✓ Possibilitar a oferta de cursinho para os alunos, egressos e demais interessados 

na prova do CFC. 

 

❖ Para a turma que prestará o ENADE em 2021: 

 

✓ Focar na turma ingressante e concluinte de 2021; 

✓ Promover gincanas entre os alunos para solucionar e explicar questões 

relacionadas ao ENADE; 
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✓ Colocar em prática os aulões preparatórios para os alunos que irão fazer o 

ENADE; 

✓ Ouvir a opinião dos alunos que já fizeram o ENADE para identificar às 

dificuldades. 

 

Já a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão possibilita novas formas 

pedagógicas de produção, reprodução e socialização de conhecimentos, efetivando a 

interdisciplinaridade. Ela oportuniza também superar a dicotomia entre teoria/prática, 

sujeito/objeto, constituindo outro fundamento epistêmico. Deste modo, buscou-se saber 

dos docentes se ações praticadas pela FAS estão favorecendo essa indissociabilidade. 

 

Gráfico 35 – As ações praticadas pela Faculdade do Seridó favorecem a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

Como resultado, percebe-se por meio do Gráfico 35, que mais de 62% dos 

docentes respondentes consideram que existe essa indissociabilidade. Destaca-se que 

esse resultado foi mais expressivo positivamente quando comparado em relação ao ano 

anterior. 

Na outra ponta, a progressão funcional é mediante a evolução do indivíduo 

dentro das normas do plano de carreira, no qual esse avança de nível com o passar do 

tempo. Nesse caso, a IES precisa oferecer esta possibilidade aos funcionários por meio 

de uma regulamentação. Com isso, o funcionário poderá progredir após determinado 

período de tempo de trabalho realizado na Instituição, sem contar, que é fator 

motivacional para o indivíduo permanecer na empresa e desempenhar cada vez melhor 

o seu trabalho. Sendo assim, procurou-se saber do corpo docente da FAS qual é o seu 
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sentimento em relação à perspectiva de atualização/ativação por parte da IES, do plano 

de progressão funcional (cargos e salários). 

 

Gráfico 36 – Percepção do corpo docente da FAS em relação à perspectiva de 

atualização/ativação por parte da IES, do plano de progressão funcional (cargos e 

salários).  

  

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

O gráfico acima possibilita perceber que há diferentes percepções entre os 

professores respondentes, em relação à perspectiva de atualização/ativação por parte da 

IES do plano de progressão funcional. E, que de certa forma, o resultado produzido 

indica a necessidade de feedback entre os envolvidos e o representante da faculdade. 

 

4.6.1 Capacitação do corpo docente 

 

A Faculdade como uma IES que se desenvolve continuamente não deve 

prescindir que seu corpo docente a acompanhe 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 faculdade deve periodicamente incentivar, investir e fornecer meios 

para a capacitação (cursos, eventos e palestras) de forma continuada para todo o seu 

corpo docente, com o objetivo de assegurar uma ação efetiva que promova 

aprendizagens e experiências significativas. Nessa linha, buscou-se saber do corpo 

docente da FAS, se eles realizaram algum tipo de capacitação ligado a sua área de 

atuação, no ano de 2019. Isso pode ser constatado adiante. 
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Tabela 7 – Capacitação (curso, evento e palestra) realizada em 2019 pelo corpo 

docente da FAS, relacionada à área de atuação acadêmica. 

Segmento 

 

Informação Resultado 

Sim Não 

 

 

Docentes 

Realizou alguma 

capacitação, ligado a 

sua área de atuação 

acadêmica, em 2019 

 

69,2% 

 

30,8% 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

 E, por meio da tabela acima, percebe-se que mais de 69% dos docentes 

respondentes declararam ter realizado alguma capacitação no referido ano. Além do 

mais, outros segmentos acadêmicos da FAS, como, por exemplo, a Ouvidoria, a 

Coordenação da CPA, Coordenação de Curso e o Gestor Administrativo/Financeiro 

participaram de curso e/ou evento direcionado às suas funções. Entre eles, destacam-se: 

 

✓ Congresso: XV ENCC – Encontro Norte-Rio-Grandense de Ciências Contábeis 

(Novembro/2019); 

✓ Curso: Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Boas Práticas da CPA (Agosto a 

Outubro/2019);  

✓ Curso: Tratamento de Denúncias em Ouvidoria (Fev/2019); 

✓ Curso: Educação Superior – Processo de Avaliação Institucional – Sinaes 

(Maio/2019)12;  

✓ Evento: Education on Tour (Fev/2019). 

 

4.6.2 Elogios, sugestões e críticas realizadas pelo corpo docente da FAS, em relação 

aos demais segmentos acadêmicos (Secretaria, Ouvidoria, CPA, Coordenação de 

Curso e Gestores) 

  

✓ “Secretaria Administrativa sobrecarregada e com atividades que não necessita”; 

✓ “Falta de liderança da coordenação de curso”; 

 
12 Curso realizado pelo coordenador da CPA, representante dos funcionários administrativos e 

representante dos discentes. 
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✓ “Coordenação de curso deve ficar mais presente na faculdade, a fim de ter maior 

contato com os alunos”; 

✓ “Coordenação de curso traga novidades a serem desenvolvidas e/ou implantada 

na comunidade acadêmica”.  

 

4.6.3 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

A formação continuada do corpo docente tem sido entendida atualmente como 

um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade 

acadêmica. Como consequência, o quadro de professores da Faculdade do Seridó 

apresentou elevação da quantidade de profissionais com titulação de mestre. Além 

disso, a capacitação realizada pelos docentes foi crucial para a eficácia do 

aperfeiçoamento das boas práticas acadêmicas, desempenhadas no dia a dia da 

Instituição. Sem contar que a contratação de mais um professor especialista para 

compor em 2019 o corpo docente da Instituição, demonstra interesse em qualificar mais 

ainda esse segmento e, consequentemente, o curso ofertado.  

Na outra ponta, mesmo a participação sendo de forma voluntária no processo de 

autoavaliação institucional, promovido pela CPA, espera-se por parte do corpo docente 

maior colaboração, tendo em vista que a taxa de participação desse segmento 

acadêmico, durante o segundo semestre de 2019 foi à menor desde o ano de 2016, 

mesmo diante dos avisos enviados para que respondessem o referido questionário13. Por 

fim, diante dos resultados apresentados é importante para o desenvolvimento da 

Instituição que os possíveis pontos considerados insatisfatórios, sejam revistos e 

ajustados pelos gestores e coordenadores. Prontamente, esta CPA sugere verificar: 

 

✓ As críticas e sugestões apontadas pelos docentes sejam objeto de feedback entre 

os envolvidos; 

✓ A possibilidade de implantar calendário anual para capacitação do corpo 

docente. 

 

Perante o exposto, a CPA considera que há coerência para obtenção de conceito 

4 (quatro) para esse indicador. 

 
13 Avisos/mensagens enviadas: 15/11/19 por whatsapp; 23/11/19 na reunião pedagógica e 25/11/19 por 

whatsapp.  
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4.7 AUTOAVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS DA 

FACULDADE DO SERIDÓ – FAS 

 

O quadro de funcionários administrativos da FAS é composto por 2 (dois) 

profissionais, ambos com nível superior e todos responderam o questionário 

autoavaliativo do segundo semestre de 2019. 

Conforme já mencionado a missão de uma organização é instituir um caminho a 

seguir, além de que, ela representa a razão de existência de uma organização, para isso 

deve abranger um propósito básico da organização e transmitir seus valores a 

funcionários, clientes, fornecedores e a sociedade. Deste modo, foi questionado aos 

funcionários administrativos da FAS se existe coerência entre as ações praticadas pela 

faculdade e o proposto na sua missão. O Gráfico 37 traz esse resultado. 

 

Gráfico 37 – Há coerência entre as ações praticadas pela Faculdade do Seridó e o 

propósito em sua missão institucional: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

O gráfico acima expressa que todos os funcionários administrativos consideram 

que existe coerência entre as ações praticadas pela faculdade e o proposto na sua missão 

institucional. Esse resultado foi idêntico ao obtido no ano anterior. 

No ambiente de trabalho moderno, informações e dados possuem um papel 

estratégico. Eles estão no centro de uma série de rotinas e, por isso, a Instituição deve 

sempre buscar rotinas capazes de manter o acesso as informações o mais rápido possível 

e de forma simplificada. Sem contar que o sistema utilizado deve ser de fácil manuseio 

e intuitivo para quem o for operacioná-lo no dia a dia. Nesse sentido foi questionado aos 

funcionários administrativos se o sistema acadêmico, EscolaWeb, adquirido pela 

https://blog.teclogica.com.br/entenda-como-o-ambiente-de-trabalho-impacta-os-seus-funcionarios/
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faculdade atende às necessidades das atividades administrativas desenvolvidas 

diariamente. O Gráfico 38 adiante apresenta isso.  

 

Gráfico 38 – O sistema acadêmico, EscolaWeb, adquirido pela FAS atende às 

atuais necessidades de registro/acompanhamento das atividades da Secretaria 

Administrativa desenvolvidas diariamente: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020)   

 

Como se percebe acima, por meio do Gráfico 38, todos os funcionários 

administrativos concordam em parte que o sistema atende às atuais necessidades da 

Secretaria Administrativa. Isso possivelmente é devido ao pouco tempo de manuseio do 

sistema adquirido, ou seja, os funcionários ainda estão se adaptando a 

operacionalização. 

E, conforme já exposto, a progressão funcional serve como fator motivacional 

para o funcionário permanecer na empresa e desempenhar cada vez melhor o seu 

trabalho. Sendo assim, procurou-se saber do quadro de funcionários administrativos da 

FAS qual é o seu sentimento em relação à perspectiva de atualização/ativação por parte 

da IES, do plano de progressão funcional. Isso é representado pelo Gráfico 39 adiante. 
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Gráfico 39 – Percepção do quadro de funcionários administrativos da FAS em 

relação à perspectiva de atualização/ativação por parte da IES, do plano de 

progressão funcional (cargos e salários):  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, janeiro/2020) 

 

O gráfico acima possibilita perceber que há alinhamento das percepções entre os 

funcionários administrativos em relação à perspectiva de atualização/ativação por parte 

da IES do plano de progressão funcional. Resultado esse, bem divergente do obtido pelo 

corpo docente. 

A seguir são expostas algumas das principais dificuldades encontradas no dia a 

dia, que prejudica o desenvolvimento das atividades da Secretaria Acadêmica, segundo 

os funcionários administrativos.   

 

✓ O acúmulo de funções; 

✓ O imediatismo quanto às solicitações; 

✓ A falta de cronograma para as atividades desenvolvidas; 

✓ Demora da central (apoio do sistema) no retorno das demandas geradas.    

 

Além disso, os próprios funcionários administrativos citam algumas ações que 

podem ser implantada futuramente pela IES, a fim de melhorar a prática das atividades 

administrativas desenvolvidas. Entre elas: 

 

✓ Treinamento ou curso periódico sobre como gerir as atividades administrativas 

e acadêmicas; 

✓ Treinamento ou curso motivacional enfatizando as atividades administrativas 

desempenhada pela equipe numa IES. 
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4.7.1 Elogios, sugestões e críticas realizadas pelo corpo administrativo da FAS, em 

relação aos demais segmentos acadêmicos (Ouvidoria, CPA, Corpo Docente. 

Coordenação de Curso e Gestores) 

 

✓ “O corpo docente é compreensivo as dificuldades enfrentadas pela Secretaria 

Administrativa”; 

✓ “Os gestores estão sempre à disposição para buscar melhorias para a Secretaria 

Administrativa, à medida que são repassadas as dificuldades”. 

 

4.7.2 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

As atribuições de uma Secretaria Administrativa de uma Instituição de Ensino 

Superior é o “pulmão” de uma instituição, já que ela compreende todo segmento 

acadêmico, como consequência, é demandada dia e noite. E, partindo da percepção de 

que atualmente existem algumas dificuldades que se interpõem à função administrativa 

pedagógica – quando esta passa a realizar outras funções, que não aquelas de sua 

competência e que não está claramente delineada para o seu dia a dia – o que torna a sua 

atuação de certa forma voltada para uma função assistencialista de outras atividades, do 

que do próprio ambiente administrativo pedagógico. Além disso, há o desafio de 

aprender a lidar com o imediatismo e com a autonomia, que nem todos os envolvidos 

conseguem assimilar com tranquilidade. 

Nesse caminho, a CPA recomenda o aprimoramento em alguns itens, cabendo 

assim, caso o gestor achar conveniente, fazer as seguintes adequações: 

 

✓ Definir ou redefinir o papel e a responsabilidade de cada um a ser desenvolvido 

dentro do setor administrativo, a fim de padronizar o andamento do processo da 

Secretaria Administrativa e com isso aumentar a produtividade, gerar mais autonomia e 

segurança para o controle das decisões; 

✓ Implantar calendário para capacitação profissional de forma anual dos 

funcionários administrativos; 

✓ Realizar feedback com o setor envolvido para tratar das sugestões apresentadas. 

 

Mediante o exposto, esta CPA considera que há coerência suficiente para 

obtenção de conceito 4 (quatro) para esse indicador. 
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4.8 EGRESSOS DA FACULDADE DO SERIDÓ – FAS  

 

A pesquisa com os egressos do curso de graduação em Ciências Contábeis da 

FAS possibilita a IES ter um feedback desses ex-alunos, acerca da formação recebida, 

além de ser fundamental para a formulação de políticas de redirecionamento e 

manutenção das diretrizes do curso, principalmente, no que diz respeito à qualificação 

dos egressos para o mercado de trabalho. 

Sendo assim, esta CPA enviou em novembro de 2019 questionário de pesquisa 

para os egressos da turma de 2018, por meio do aplicativo WhatsApp e e-mail. Todavia, 

apenas 01 (um) dos 14 (quatorze) egressos respondeu a solicitação enviada. As 

principais informações referentes a esse ex-aluno são apresentadas a seguir: 

 

✓ Egresso reside e trabalha na própria cidade de Currais Novos/RN, atuando no 

setor privado, mais precisamente em escritório contábil. Porém, ainda não prestou o 

exame do CFC e conseguiu a atual atividade laboral após seis meses da conclusão do 

curso superior. Considera-se segura para exercer a profissão contábil com os 

ensinamentos adquiridos no curso realizado na FAS e atualmente está fazendo curso de 

especialização, Lato Sensu, na própria faculdade. Sua principal dificuldade ao participar 

do ENADE está relacionada à disciplina de Português. 

 

4.8.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

A participação dos egressos nos eventos da FAS fortalece o vínculo com a IES, 

traz novidades do mercado de trabalho, além de incentivar os graduandos a continuarem 

sua jornada acadêmica. Os momentos oportunizados por semanas acadêmicas, palestras 

e demais eventos são de extrema importância para os discentes e egressos trocarem 

conhecimento sobre o universo contábil.  

Na outra ponta, há que se falar da dificuldade da CPA em obter resposta dos 

egressos nas pesquisas realizadas, ano após ano. Mesmo entendendo que esse processo 

é voluntário para os respondentes e que cabem adaptações por parte desta Comissão. 

Essa dificuldade pode ser vista também em algumas literaturas, como, por exemplo, 
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quando Sinder e Pereira14 (2013, p. 163) afirmam que “a literatura no campo da 

avaliação institucional aponta para a existência de poucas informações acerca dos 

egressos dos diversos cursos de graduação no país”, e eles logo destacam “a necessidade 

de criação de sistema de acompanhamento de egressos por parte da IES”). Além deles, 

Lousada e Martins15 (2005, p. 74) afirmam: 

 

Para que uma IES possa efetuar pesquisas sobre seus ex-alunos é 

necessário estabelecer um canal de comunicação entre ambos. 

Entende-se que esse canal se dê através da construção de uma 

pesquisa longitudinal de acompanhamento de egressos. Não se trata da 

confecção de pesquisas isoladas e, sim, de uma estrutura que possa, 

efetivamente, acompanhar de forma sistemática, pelo menos durante 

um período de tempo predeterminado, a evolução da trajetória 

profissional do egresso no mundo do trabalho. 

 

Daí a necessidade inicial de se demandar, desde os primeiros períodos de curso, 

que o discente incorpore a sua rotina o preenchimento do currículo Lattes, o que 

possibilitará um tipo de recurso no caso de coleta de dados, além de inserir o futuro 

profissional no sistema de práticas acadêmicas. Nessa esteira, pensando em um desenho 

metodológico para um estudo de egressos, a CPA recomenda o aprimoramento em 

alguns itens, cabendo assim, caso o gestor achar conveniente, fazer as seguintes 

adequações:  

 

✓ Construção de dois questionários em conjunto (CPA e o Grupo de Pesquisa da 

FAS) a serem preenchidos na entrada e na saída do curso, pelos discentes. No caso, 

pensando longitudinalmente, as informações coletadas deveram dar conta da inserção 

no mercado e atuação profissional, tanto ao ingressar quanto ao diplomar. Com isso, 

verificar-se-á uma trajetória que pode indicar mudança (o aluno trabalhava em uma área 

e modificou ao longo do curso) ou entrada no mercado (começou a trabalhar durante o 

curso) e que poderá ser cotejada com as informações após formatura; 

 
14 A Pesquisa com Egressos como Fonte de Informação Sobre a Qualidade dos Cursos de Graduação e a 

Responsabilidade Social da Instituição Universidade Federal Fluminense (UFF). Anais dos Seminários 

Regionais sobre Autoavaliação Institucional e Comissões Próprias de Avaliação. Brasília: Inep, 2015. 

Disponível em: http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/- 

/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/493680. 

15 Egressos como fonte de informação à gestão dos cursos de Ciências Contábeis. Revista Contabilidade 

& Finanças, São Paulo: 2005, v. 16, n. 37, p. 73-84. 

http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-%20/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/493680
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-%20/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/493680
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✓ Desenvolver o estudo dos egressos juntamente com o Grupo de Pesquisa da 

FAS; 

✓ Conscientização permanente dos discentes para impactar na cultura de 

vinculação à pesquisa. Essa estratégia é importante para que seja garantida uma maior 

aderência ao processo de pesquisa e contato posteriores. Nesse trabalho, o 

esclarecimento sobre a construção do currículo Lattes é indispensável, assim como sua 

alimentação com informações; 

✓ Confirmação e manutenção dos dados cadastrais dos discentes, durante a 

permanência no curso; 

✓ Trazer periodicamente aos eventos da faculdade os egressos para falar sobre a 

vida profissional e acadêmica. 

 

Ante o exposto, a CPA considera que há coerência suficiente para obtenção de 

conceito 2 (dois) para esse indicador. 
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5 ANÁLISE QUALITATIVA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) DA FACULDADE DO SERIDÓ (FAS) 

 

No âmbito de atuação das Instituições de Ensino Superior – IES, a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, estabeleceu o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES e introduziu como parte integrante do processo avaliativo das Instituições de Ensino Superior – 

IES o seu planejamento estratégico, sintetizado no que se convencionou denominar de Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. Esse deve 

estar intimamente articulado com a prática e os resultados da avaliação institucional, realizada tanto como procedimento autoavaliativo como 

externo. 

O PDI deve ser uma exigência da própria IES estabelecendo um horizonte em relação ao qual deve se orientar num determinado período, 

servindo como instrumento de gestão para nortear a Instituição por um período de cinco anos. Nesse aspecto em 2019 são analisadas as metas e 

as ações relacionadas com os 5 (cinco) eixos e suas 10 (dez) dimensões:  

 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Dimensão Objetivo (s) Meta (s) Indicador Resultado 

Desejado  

Situação 

  

 

(8) 

Planejamento 

e Avaliação 

Melhorar a forma 

de 

acompanhamento 

e mecanismos de 

avaliação das 

atividades 

acadêmicas de 

▪ Utilizar no 

processo de 

tomada de 

decisão da 

instituição 

informações 

provenientes do 

Número de 

ações tomadas 

com base na 

avaliação. 

100%  O processo de avaliação e/ou autoavaliação no ano de 

2019 foi desenvolvido de forma continuada e 

eletronicamente (formulário do Google). As 

informações coletadas semestralmente pela CPA são 

repassadas por meio de feedback em sala de aula, 

pelos membros desta Comissão, além de disponibilizar 

esses resultados no site da instituição para que tanto a 
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ensino, pesquisa e 

extensão, do 

planejamento e da 

gestão da 

faculdade. 

processo de 

avaliação. 

comunidade acadêmica quanto e externa possam 

consultá-las, todas às vezes que achar necessária. A 

CPA também se utiliza de folders nas salas de aulas e 

das reuniões pedagógicas semestrais para divulgar os 

resultados, entre os professores, funcionários 

administrativos e gestores da instituição. Além disso, 

os resultados produzidos são apropriados pelos 

conselhos superiores. 

 

Considerando que esta seção está dimensionada por eixo, os quais agrupam às suas respectivas dimensões, conforme recomenda os 

instrumentos de avaliação externa. As análises, reflexões e recomendações feitas obedecem à mesma estrutura. Deste modo, em relação ao Eixo 

1, às informações verificadas de forma geral e as metas são de que: 

 

✓ O processo de avaliação institucional caracterizada por suas avaliações semestrais vem sendo um importante indicador de direcionamento 

para IES seja na área administrativa, acadêmica e pedagógica; 

✓ Os dados produzidos pela CPA vêm sendo apropriados pelos conselhos superiores e demais setores da faculdade, e se convertendo em 

ações exitosas; 

✓ O envolvimento da comunidade acadêmica neste processo avaliativo tem sido satisfatório, proporcionando a confiabilidade dos resultados 

obtidos; 
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✓ No que se refere à divulgação dos resultados tanto a preocupação com a transparência quanto pela publicidade é uma realidade e uma 

constante, entre todos os envolvidos no processo avaliativo; 

✓ A avaliação externa recebida no segundo semestre de 2019 foi de grande relevância para confirmação do norte da CPA, da gestão 

acadêmica e pedagógica da faculdade; 

✓ Há necessidade de intensificar o diálogo com toda comunidade acadêmica, a fim de conscientizar e consequentemente aumentar o 

quantitativo de participação dos envolvidos no processo de avaliação institucional.     

 

Considerando a relação entre o planejamento e a efetivação da avaliação institucional que vem sendo realizada de forma considerada 

satisfatória, além da execução significativa das recomendações propostas por esta Comissão aos diversos setores e do diálogo mantido com 

diferentes públicos (comunidade interna e externa) ser bem interativo, esta CPA considera coerente conceder conceito 4 (quatro) para este 

indicador de planejamento e avaliação institucional.   
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Dimensão Objetivo (s) Meta (s) Indicador Resultado 

Desejado 

Situação 

(1) 

Missão e Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

Missão e Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 

Fazer uso do PDI 

como principal 

orientador da 

gestão 

organizacional 

refletindo sobre o 

alcance da sua 

missão, valores e 

princípios. 

 

 

 

 

Fazer uso do PDI 

como principal 

orientador da 

gestão 

organizacional 

▪ Compartil

har a missão da 

instituição para 

todos os 

colaboradores 

administrativos e 

docentes, bem 

como corpo 

discente; 

 

 

 

 

▪ Acompanh

ar frequentemente 

a implementação 

do PDI, através 

das ações, a cada 

Taxa de 

compartilhame

nto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

ações 

planejadas e 

número de 

ações 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

O compartilhamento da missão da 

instituição é diversificado por meio da 

divulgação dos instrumentos institucionais 

(Regimento Acadêmico da Faculdade, 

Manual do Aluno e do próprio PDI), além 

de sua publicação no próprio site 

institucional. Cabe ressaltar que a Instituição 

tem conseguido articular suas ações e metas 

de forma planejada com sua missão por 

meio de eventos e/ou projetos de extensão 

em conjunto com a comunidade acadêmica.  

 

 

O acompanhamento das ações e das metas 

do PDI é discutido periodicamente em 

reuniões entre os gestores, coordenadores, 

membros da CPA e demais colaboradores. 

Além de ser objeto de avaliação anual pela 
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refletindo sobre o 

alcance da sua 

missão, valores e 

princípios. 

ano, por meio da 

autoavaliação. 

executadas. CPA. 

 

(3) 

Responsabilidade 

Social da 

Instituição 

 

Desenvolver ações 

de responsabilidade 

social, inclusão 

social, 

desenvolvimento 

econômico e social, 

à defesa do meio 

ambiente, da 

memória cultural, 

da produção 

artística e do 

patrimônio cultural. 

 

▪ Criar no 

calendário 

atividades que 

contemplam os 

referidos temas. 

 

Número de 

atividades (22) 

 

05 

 

No decorrer do ano de 2019 diversas ações 

(eventos) foram concretizadas pela 

faculdade, tendo ações diretas com o 

proposto no PDI e com a promoção de 

interdisciplinaridade e prática, entre elas, 

destacam-se:  

 

i) Programa do Núcleo de Apoio Contábil e 

Fiscal (NAF) desenvolvido pela faculdade 

sob orientação do docente da disciplina de 

Prática Contábil;  

ii) Projeto intitulado de “Lixo é Luxo”, 

envolvendo os catadores da própria cidade e 

desenvolvido sob orientação do docente da 

disciplina de Introdução à Administração; 
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iii) Projeto intitulado “Aquecendo com 

Amor”, no abrigo de idosos Monsenhor 

Paulo Herôncio, desenvolvido sob 

orientação do docente da disciplina de 

Introdução à Administração; 

iv) Projeto realizado na Casa dos Idosos 

Nossa Senhora Do Carmo, desenvolvido sob 

orientação do docente da disciplina de 

Introdução à Administração; 

v) Projeto intitulado de Visita Técnica a 

Rede Mais Venâncio, desenvolvido sob 

orientação do docente da disciplina de 

Introdução à Administração; 

vi) X ENEP – Encontro de Estudo Extensão 

e Pesquisa da FAS;  

vii) I Mostra de Profissões, em parceria com 

outras IES da região; 

viii) Projeto intitulado de Reconect: 

renovando famílias com as alunas do CEJA, 

desenvolvido sob orientação do docente da 
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disciplina de Introdução à Administração.  

 

Entre 2017 e 2018 outros projetos também 

foram desenvolvidos16. Portanto, sendo 

cumpridos 100% desse indicador.   

 

(4) 

Comunicação 

Com a Sociedade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar o uso de 

canais de 

comunicação 

internos e externos 

com a comunidade 

acadêmica e 

sociedade civil. 

 

▪ Garantir 

que o maior 

número de ações 

da instituição 

sejam tornadas 

públicas; 

 

 

 

 

 

 

Número de 

ações da 

instituição e 

número de 

ações tornadas 

públicas. 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As publicações das ações realizadas pela 

Faculdade podem ser comprovadas por meio 

dos seguintes canais: 

 

i) Facebook da faculdade; 

ii) Instagram da faculdade; 

iii) Participação em programas de Radio 

local (Radion 90,9 FM de Currais Novos); 

iv) Divulgação na Tv Local – Sidys; 

v) Site institucional. 

 

 
16 Em 2017: Oficina de criação de vassouras pet’s. Participação no projeto música e arte na praça. Em 2018: NAF na praça; participação do projeto Maratona de Negócios 

Sociais, promovido pelo Sebrae; participação do Programa de Impacto Social e Ambiental, promovido pelo Sebrae; Projeto denominado Contabilizando Solidariedade; 

Projeto de metodologia da pesquisa na Comunidade Negros do Riacho.  
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(4) 

Comunicação 

Com a Sociedade 

 

▪ Manter 

constantemente os 

canais de 

comunicação 

atualizados com 

as ações 

realizadas. 

 

Número de 

atualizações 

dos canais. 

 

90% 

 

 

 

 

As atualizações das ações e dos eventos 

durante o ano são constantemente realizadas 

nos canais internos da faculdade (facebook, 

whatsapp, instagram e site institucional), 

além de divulgação nos canais externos 

(rádio e tv local). 

  

 

(9) 

Política de 

Atendimento aos 

Discentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criar projetos e 

programas para 

garantir o acesso e 

a permanência do 

corpo discente. 

 

▪ Lançar 

programa de 

incentivo de 

participação dos 

alunos em 

atividades de 

extensão e 

pesquisa; 

 

 

 

 

Número de 

programas 

(01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A faculdade lançou atividades de extensão e 

pesquisa os quais os discentes estão 

envolvidos, entre eles: 

 

i) X Encontro de Estudo Extensão e 

Pesquisa – ENEP; 

ii) I Mostra de Profissões; 

ii) Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal; 

iii) Grupo de Pesquisa Contabiliza Seridó.   

Obs.: Destaca-se que os alunos envolvidos 

nesses projetos recebem carga horária para 
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(9) 

Política de 

Atendimento aos 

Discentes 

 

 

 

 

 

▪ Buscar 

credenciar a 

instituição em 

programas de 

financiamento. 

 

 

 

 

 

Número de 

programas 

(01). 

 

 

 

 

 

 

01  

abater nas horas das atividades 

extracurriculares. Portanto, sendo cumpridos 

100% desse indicador.  

 

 

Em 2019, com o novo conceito de curso 

adquirido 4 (quatro) e conceito institucional 

3 (três), possibilita a IES credenciar-se aos 

programas governamentais de financiamento 

estudantil, no segundo semestre de 2020. 

Todavia, nos anos anteriores a faculdade 

realizou alguns incentivos a inclusão 

educacional por meio de desconto ofertado 

para alunos residentes em outras cidades, 

assim como, a funcionários públicos e ex-

alunos de instituições parceiras da FAS.  

 

Neste sentido as análises, reflexões e recomendações feitas nesta seção em relação ao Eixo 2 são de que às informações verificadas de 

forma comum e as metas articuladas são de que: 
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✓ Tanto a missão institucional quanto o plano de desenvolvimento institucional estão intrinsecamente relacionados aos objetivos e 

princípios desta IES; 

✓ O desenvolvimento da FAS está convergente com o seu compromisso social, educacional, cultural e profissional; 

✓ É relevante dar continuidade aos programas voltados ao meio ambiente e a memória cultura, do tipo “Oficina de Vassouras Pet” e “Arte e 

Música na Praça”, entre outras; 

✓ Buscar credenciar a FAS aos programas governamentais estudantis para o segundo semestre de 2020, a fim de possibilitar o crescimento 

institucional; 

✓ Todas as seis ações previstas para execução no ano de 2019 foram atendidas de certa forma pela IES. 

 

Considerando a relação entre às informações (metas) programadas e as realizadas voltadas para esse eixo, percebem-se uma execução 

conectada com a missão institucional, com as atividades de ensino, extensão e pesquisa, responsabilidade social, comunicação com a sociedade e 

atendimento aos discentes, de maneira que esta Comissão considera muito bem relacionada os atos realizados e conceda conceito 5 (cinco) para 

esses indicadores de desenvolvimento institucional. 
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Dimensão Objetivo (s) Meta (s) Indicador Resultado 

Desejado 

Situação 

(2) 

Políticas para 

o ensino, a 

extensão e a 

iniciação 

científica 

 

 

 

 

 

(2) 

Políticas para 

o ensino, a 

extensão e a 

iniciação 

científica 

 

Aprimorar 

constantemente as 

políticas para o 

ensino, a iniciação 

científica, a pós-

graduação e a 

extensão. 

 

 

 

 

Garantir a 

realização da 

pesquisa e 

extensão. 

 

 

 

▪ Revisar as 

políticas 

anualmente a fim 

de se manter 

alinhadas às 

exigências legais 

e do mercado. 

 

 

 

 

▪ Criar 

grupos de 

pesquisa; 

 

 

 

 

Número de 

revisões (04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

grupos criados 

(02). 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

Essas políticas são periodicamente discutidas em 

reuniões acadêmicas e nos conselhos superiores, 

ano após ano, entre gestores, coordenadores e 

professores da faculdade, inclusive com 

participação da CPA. Tais revisões já 

proporcionaram a criação o NAF, do grupo de 

pesquisa e atualização do próprio PDI e do PPC. 

Portanto, sendo cumpridos 75% desse indicador. 

 

 

 

Atualmente existe 01 (um) grupo de pesquisa na 

FAS, denominado de Contabiliza Seridó, com 

atividades iniciadas no segundo semestre de 

2018. Portanto, sendo cumpridos 50% desse 

indicador.  
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(2) 

Políticas para 

o ensino, a 

extensão e a 

iniciação 

científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Enviar 

alunos e 

professores para 

apresentações de 

trabalhos 

científicos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

eventos (04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2019 foram enviados professores e alunos 

para os seguintes eventos: 

 

✓ 13º Congresso de Gestão Pública do 

Estado do Rio Grande do Norte (CONGESP), 

em Natal/RN; 

✓ 24º Seminário de Pesquisa do Centro de 

Ciências Sociais Aplicada (CCSA) da UFRN, 

em Natal/RN; 

✓ II Encontro Seridoense de Estudantes e 

Profissionais da Administração (ESEPAD), em 

Caicó/RN.  

 

Portanto, sendo cumpridos 100% desse 

indicador17. 

 

 

 

 
17 Em 2018: 12º Encontro Universitário de Contabilidade da UERN, na cidade de Patu/RN.  
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(2) 

Políticas para 

o ensino, a 

extensão e a 

iniciação 

científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Incentivar 

a realização da 

extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

atividades (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2019 a FAS incentivou e proporcionou a 

realização de aproximadamente seis atividades 

de extensão, entre eles:  

 

✓ X ENEP; 

✓ I Mostra de Profissões;  

✓ NAF, em parceria com o projeto 

Prefeitura Cidadã de Currais Novos;  

✓ Ação social intitulada de “Aquecendo 

com Amor”, no abrigo de idosos da cidade de 

Currais Novos; 

✓ Ação social intitulada de “Lixo é Luxo” 

com os catadores da região de Currais Novos; 

✓ Ação social intitulada de “Reconect: 

renovando famílias com as alunas do CEJA”, na 

própria cidade de Currais Novos. 
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(2) 

Políticas para 

o ensino, a 

extensão e a 

iniciação 

científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliar a oferta de 

cursos de graduação 

e pós-graduação 

lato sensu. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Criar 

novos cursos de 

graduação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

cursos (02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

(Pedagogia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, sendo cumpridos 100% desse 

indicador18. 

 

 

Atualmente a Instituição possui um único curso 

de graduação em funcionamento, bacharelado 

em Ciências Contábeis, com conceito 4 (quatro). 

E desde no segundo semestre de 2018 foi 

solicitado processo no MEC para autorização de 

abertura do curso de Pedagogia (aguardando 

visita dos avaliadores, possivelmente, para 

primeiro semestre de 2020). Em relação aos 

cursos tecnólogos será analisado de acordo com 

a pesquisa de mercado ainda a ser providenciada 

pela faculdade. Contudo, o processo pedagógico 

 
18 Em 2017: Projeto Contabilizando Solidariedade; Palestra Cultura Afro-brasileira e VIII ENEP. Em 2018: IX ENEP; NAF na praça; Ação Social no Abrigo de Idosos Nossa 

Senhora do Carmo: Os Cuidados na Alimentação e Orientação Nutricional; Ação Social de Empreendedorismo em Mulheres do Lar; Ação Social na Casa do Pobre: Natal 

Especial; Ação Social na Escola Municipal Ausônio Araújo: Ética e Responsabilidade Social; Ação Social em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social da 

Cidade de Lagoa Nova: O Verdadeiro Presente de Natal; Da Teoria a Prática: visita técnica à empresa Rui Cadete e ao CRC); Terça do Saber: Imposto de Renda na Prática. 
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(2) 

Políticas para 

o ensino, a 

extensão e a 

iniciação 

científica 

 

 

 

 

 

▪ Criar 

novos cursos de 

pós-graduação. 

 

 

 

 

Número de 

cursos (04) 

 

 

 

 

01 

 

do curso tecnólogo de Gestão Comercial ainda 

está em processo de construção.  

 

 

Em 2019 foram criados dois novos cursos de 

especialização: 

 

✓ Gestão e Pessoas com Ênfase em Rotinas 

Trabalhistas; 

✓ Fisiologia do Exercício.      

 

Portanto, sendo cumpridos 75% desse indicador, 

tendo em vista que em 2018 foi criado o curso de 

MBA Gestão de Micro e Pequenas Empresas. 

  

 

Considerando o exposto, tem-se que as análises, reflexões e recomendações feitas nesta seção em relação ao Eixo 3 são de que às 

informações verificadas de forma comum e as metas proferidas são de que: 
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✓ Há permanente preocupação e acompanhamento por parte da FAS em encontrar alternativas para ampliar os cursos de graduação e pós-

graduação, em curto e médio prazo; 

✓ Criar novos cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação será o divisor de águas para o crescimento da faculdade na região;  

✓ Há alinhamento entre os projetos de extensão proposto no PDI e os realizados pela faculdade. Além disso, percebe-se uma diversidade de 

projetos e ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica, sendo tudo isso bastante significativo, já que possibilita os envolvidos a conhecer e 

se relacionar com outro segmento da sociedade;   

✓ Cinco das seis ações previstas para execução no ano de 2019 foram atendidas pela IES. 

 

Reforça-se que as metas estipuladas pela IES mantêm-se coerentes com o seu propósito. Todavia, algumas ainda não foram atendidas 

completamente, sendo assim, esta CPA concede conceito 4 (quatro) para esses indicadores de políticas acadêmicas.  
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

Dimensão Objetivo (s) Meta (s) Indicador Resultado 

Desejado 

Situação 

 (5) 

Política de 

Pessoal 

 

 

 

 

 

(5) 

Política de 

Pessoal 

 

 

 

(5) 

Política de 

Pessoal 

 

Aprimorar 

constantemente à 

organização 

administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Contratar 

novos técnicos 

administrativos; 

 

 

 

 

 

▪ Contratar 

novos 

professores; 

 

 

 

▪ Executar 

plano de cargos, 

carreiras e 

salários; 

Número de 

colaboradores 

(04) 

 

 

 

 

 

Número de 

professores (25) 

 

 

 

 

Índice de 

satisfação dos 

colaboradores 

com a execução 

02 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

A FAS dispõe em 2019 de 2 (dois) técnicos 

administrativos na área da Secretaria Acadêmica. 

Portanto, até o momento, 50% do programado 

para esse indicador foi atendido. Ressalta-se que 

neste ano a IES passou a ter dois novos 

funcionários para o setor de vendas. 

 

 

A FAS possui em 2019 de 12 (doze) docentes, 

sendo oito mestres e quatro especialistas. 

Portanto, até o momento 60% do programado 

para esse indicador foi atendido. 

 

 

Existe um plano de cargos, carreiras e salários 

para os docentes e funcionários administrativos, 

no entanto, não ativo desde a sua criação. A taxa 

de otimismo em relação à perspectiva de 
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(5) 

Política de 

Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar 

frequentemente 

o corpo docente 

e administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Oferecer 

cursos de 

qualificação para 

o corpo 

administrativo; 

 

 

 

do plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de cursos 

(04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

ativação do referido plano, relacionada ao corpo 

docente e aos funcionários administrativos é de 

37,5% e 100%, respectivamente. Em 

contrapartida, a faculdade contempla uma 

política de descontos para os docentes e 

funcionários nos cursos ofertados da pós-

graduação pela Instituição, além da continuidade 

das progressões por titulação influenciando nos 

rendimentos. 

 

 

Em 2019 foram realizados os seguintes curso de 

qualificação: 

 

✓ Primeira Gestão: novos líderes; Dicas de 

comunicação escrita com o professor Pasquale; e 

Mindset Digital19. Portanto, a ação/meta para o 

referido período foi atendida.  

 

 
19 Cursos realizados de forma online (Kroton, Universidade Corporativa). 
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(5) 

Política de 

Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 

Política de 

Pessoal 

 

 

▪ Oferecer 

capacitações para 

o corpo docente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Enviar 

coordenadores 

para eventos de 

capacitação. 

 

 

Número de cursos 

(04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

eventos (04) 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

Em 2019 foi ofertada na reunião pedagógica a 

seguinte capacitação: 

 

✓ Palestra sobre transtorno do espectro 

(esquizofrenia e autismo). 

 

Prontamente, até o momento já foram três 

capacitações ofertadas20. Portanto, sendo 

cumpridos 75% desse indicador. 

 

 

Em 2019 os coordenadores participaram dos 

seguintes eventos: 

 

✓ XV Encontro Norte-Rio-Grandense de 

Ciências Contábeis (ENCC) – Participação da 

Coordenadora de Curso; 

 
20 Em 2017: Palestra sobre Elaboração de Questões Contextualizada Para o Nível Superior. Em 2018: Palestra sobre Liderança e Coaching e Negócios de Impacto Social.   
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✓ Evento Education on Tour – Participação 

do Coordenador de Avaliação Institucional. 

Com isso, até o momento já foram três eventos 

com participação dos coordenadores21. Portanto, 

sendo cumpridos 75% desse indicador. 

 

(6) 

Organização 

e Gestão da 

Instituição 

 

Aprimorar 

constantemente à 

organização 

administrativa 

 

▪ Mapear 

processos 

 

 

 

 

 

Número de 

processos (03) 

 

01 

 

Em 2019 o mapeamento dos processos da 

atividade administrativa foi realizado por meio 

de análise empírica e crítica, através de reuniões 

com os funcionários administrativos e gestores 

da unidade. Portanto, a ação desse indicador foi 

de certa forma atendida.  

 

(10) 

Sustentabili 

dade 

Financeira 

 

 

Aperfeiçoar a 

gestão financeira 

a fim de permitir 

a continuidade 

da instituição e o 

 

▪ Elaborar 

orçamentos por 

cenários que 

serão 

implementados de 

 

Número de 

orçamento (06) 

 

 

 

 

03  

 

 

 

 

 

Para o período de 2019 não foram apresentados a 

esta Comissão os referidos orçamentos 

denominados: otimista, moderado e pessimista.  

 

 

 
21 Em 2018: XIV Encontro Norte-Rio-Grandense de Ciências Contábeis (ENCC) – Participação do Coordenador de Curso. 
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(10) 

Sustentabili 

dade 

Financeira 

 

 

 

 

(10) 

Sustentabili 

dade 

Financeira 

 

 

 

cumprimento da 

sua missão 

institucional 

acordo com o 

qual ocorrer; 

 

 

 

▪ Buscar 

captar recursos 

para apoio às 

atividades; 

 

 

 

 

▪ Garantir 

recursos para as 

ações previstas no 

quinquênio do 

PDI; 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

captações (01) 

 

 

 

 

 

 

Valor total dos 

recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A captação dos recursos poderá ser por meio de 

parcerias com instituições privadas da região, 

oferecendo em contrapartida capacitação com 

apoio do corpo docente da Faculdade. Além 

disso, a IES buscará concorrer à edital de 

financiamento de pesquisa, tais como, CNPQ.    

 

 

Nos orçamentos elaborados anuais pela 

Faculdade é definido o valor dos recursos a 

serem aplicados para a execução do PDI. Esses 

recursos são estáticos, isto é, garantidos 

independentes do cenário do orçamento a ser 

executado.  
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(10) 

Sustentabili 

dade 

Financeira 

 

 

 

 

(10) 

Sustentabili 

dade 

Financeira 

 

 

 

 

▪ Elevar a 

receita com outras 

atividades que 

não sejam 

mensalidades; 

 

 

 

▪ Realizar 

reuniões com 

instituições 

financeiras a fim 

de conseguir 

melhores taxas. 

 

 

Variação do valor 

da receita 

 

 

 

 

 

 

Número de 

reuniões (06) 

 

 

Mais 20% por 

ano 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

Para o período de 2019 não foi apresentado a 

esta Comissão a comprovação da elevação da 

variação da receita que não sejam mensalidades. 

 

 

 

 

 

Periodicamente a IES realiza reuniões com as 

principais instituições bancárias que trabalha. 

Nessas reuniões busca-se rever às taxas de 

empréstimos e às tarifas de serviços, além de 

negociar ou renegociar as linhas de crédito que a 

Instituição tem acesso e/ou esteja utilizando. 

 

 

Prontamente, as análises, reflexões e recomendações feitas nesta seção em relação ao Eixo 4 são de que às informações verificadas de 

forma comum e as metas alcançadas são de que: 
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✓ O atual cenário político-financeiro do país forçou a FAS a fazer adaptações no seu planejamento orçamentário (gestão de despesas e 

receitas), com a finalidade de manter sua sustentabilidade financeira e continuar honrando seus compromissos junto aos credores; 

✓ A IES encontra-se melhor dimensionada e os gestores vem implementando novas rotinas e práticas que tem proporcionado mais 

celeridade, produtividade e otimização dos processos administrativos e acadêmicos; 

✓ Todo o quadro técnico administrativo possui nível superior completo e isso é um importante facilitador para o desenvolvimento das 

atividades administrativa e institucional praticadas; 

✓ Alternativas para elevar às receitas da faculdade de forma imediata ou de curto prazo é fator determinante para possibilitar o crescimento 

institucional; 

✓ É importante atrelar cada ação à respectiva reserva de caixa, a fim de garantir a execução do cronograma proposto; 

✓ Há necessidade de proporcionar anualmente pelo menos um curso de qualificação e capacitação, especificamente, para todos os 

funcionários administrativos e docentes, respectivamente; 

✓ É relevante enviar coordenadores para participarem de eventos (regional ou nacional) de capacitação pelo menos uma vez ao ano; 

✓ A questão da ativação do plano de cargos e salários dos docentes e dos técnicos administrativos deve ser novamente debatida entre os 

envolvidos; 

✓ Dez das doze ações previstas para execução no ano de 2019 foram atendidas de certa forma pela IES. 

 

Percebe-se acima que as metas estabelecidas pela IES mantêm-se conectadas com o seu propósito. Todavia, algumas ainda não foram 

atendidas efetivamente, logo, esta CPA concede conceito 4 (quatro) para esses indicadores de políticas de gestão. 
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Dimensão Objetivo (s) Meta (s) Indicador Resultado 

Desejado 

Situação 

(7) 

Infraestrutura 

Física 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 

Infraestrutura 

Física 

 

 

 

 

 

Ampliar a infraestrutura 

física voltada ao ensino, 

extensão e a iniciação 

científica. 

▪ Ofertar sala para 

grupo de pesquisa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Ofertar salas 

individuais para 

professores trabalhar e 

atender alunos; 

 

 

 

 

 

 

Número de salas (01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de salas (01) 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente o grupo de 

pesquisa da faculdade já 

conta com uma sala para 

realização das atividades 

de pesquisa. Portanto, 

sendo cumpridos 100% 

desse indicador. 

 

 

 

Até o momento a 

faculdade apresenta 

somente uma sala 

coletiva de professores 

para atender os discentes 

e realizar os trabalhos. 
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(7) 

Infraestrutura 

Física 

▪ Aumentar a 

capacidade do auditório. 

 

Número de lugares (100) 100 Atualmente o auditório 

permanece com 

capacidade para 60 

lugares.      

 

 

De certa forma, as análises, reflexões e recomendações feitas nesta seção em relação ao Eixo 5 são de que às informações verificadas de 

forma comum e as metas obtidas são de que: 

 

✓ A IES possui boa infraestrutura física para desenvolver com qualidade as suas atividades administrativas, acadêmicas e pedagógicas. 

Contudo, na medida em que se busca crescer no mercado da educação superior haverá necessidade de ampliação das suas instalações físicas; 

✓ Uma das duas ações previstas para execução no ano de 2019 foi atendidas pela IES. 

 

Consequentemente compreende-se que as metas da IES mantêm-se coerentes com o seu propósito. Todavia, como ainda cabe a 

implantação de algumas melhorias consideradas essenciais para o desenvolvimento institucional, esta CPA concede conceito 3 (três) para esses 

indicadores de infraestrutura física. 
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6 ANÁLISE DA POPULAÇÃO RESIDENTE, POR GRUPOS ETÁRIOS, DA 

CIDADE DE CURRAIS NOVOS E DOS MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS 

 

Com propósito de auxiliar a faculdade na identificação/captação de novos alunos 

é realizado adiante um levantamento com base no último censo demográfico, referente à 

distribuição da população por grupos etários, residente na cidade de Currais Novos e 

nas principais cidades circunvizinhas, em que historicamente a instituição capta novos 

discentes. Todavia, é importante identificar a faixa etária dos candidatos que buscam 

fazer uma graduação, no caso específico, em Ciências Contábeis e Pedagogia, que são 

cursos nos quais a faculdade já oferta e está sendo implantado, respectivamente, para 

assim, realizar uma abordagem mais eficaz nesse nicho por parte da equipe de vendas 

da IES. 

De acordo com dados do Censo da Educação Superior (2018), o número de 

alunos ingressantes em cursos de educação superior de graduação no Brasil é mais de 3 

milhões. Desse total, aproximadamente 83% em instituições privadas. Sendo a média de 

idade dos discentes que ingressam na modalidade presencial de 19 anos, já os 

relacionados a Ciências Contábeis 26 anos e Pedagogia 31 anos. Além disso, entre os 

dez maiores cursos de graduação em matrículas na rede privada, Ciências Contábeis é o 

6º e Pedagogia o 7º. 

Logo, estão relacionadas abaixo, de acordo com os dados do Censo Demográfico 

de 2010, as dez cidades com maior população etária entre 20 e 34 anos, envolvendo a 

região de captação dos novos alunos da Faculdade do Seridó.           

 

Gráfico 40 – Distribuição da população por gênero: Currais Novos/RN 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 
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Gráfico 41 – Distribuição da população por gênero: Santa Cruz/RN 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

 

Gráfico 42 – Distribuição da população por gênero: Parelhas/RN 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 
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Gráfico 43 – Distribuição da população por gênero: Lagoa Nova/RN 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

 

Gráfico 44 – Distribuição da população por gênero: Cerro Corá/RN 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 
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Gráfico 45 – Distribuição da população por gênero: Acari/RN 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

 

Gráfico 46 – Distribuição da população por gênero: Jardim do Seridó/RN 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

 

 

 



106 
 

Gráfico 47 – Distribuição da população por gênero: Florânia/RN 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

 

Gráfico 48 – Distribuição da população por gênero: Campo Redondo/RN 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 
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Gráfico 49 – Distribuição da população por gênero: Cruzeta/RN 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

 Por fim, a estimativa da população no ano de 2019 para esses municípios é em 

torno de 184.593 pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e considerando a taxa média da população alvo [20 a 34 anos] em 

4%, teríamos, no mínimo, um cenário com 7.300 públicos-alvo distribuídos entre essas 

dez cidades, na qual a equipe de vendas da faculdade poderá focar sua captação.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. A CPA consciente de que o processo de divulgação dos resultados chega a ser tão 

importante quanto o ato de proceder à autoavaliação, tem priorizado a divulgação dos 

resultados por meio de diferentes meios, tais como: reuniões com diversos segmentos 

acadêmicos (feedback), exposição de documentos informativos nas salas de aula 

(folders) e divulgação em site institucional. Essa divulgação tem por objetivo dar à 

autoavaliação institucional transparência, publicidade e credibilidade para toda 

comunidade acadêmica. 

 

2. Alguns pontos percebidos durante o processo de autoavaliação merecem destaque, 

entre eles: a falta de maturidade, compreensão e responsabilidade de parte de alguns 

atores (discentes), enquanto avaliadores, relacionado ao desinteresse na participação no 

processo autoavaliativo.  

 

3. Credenciar a faculdade no primeiro semestre de 2020 no programa de adesão ao FIES 

do governo federal será um grande passo para possibilitar o aumento do quantitativo de 

alunos, no curso de Ciências Contábeis, ainda em 2020. 

 

4. Todas as evoluções relatadas neste relatório apontam para um novo norte de 

desenvolvimento acadêmico e institucional. Como consequência desse desenvolvimento 

possibilitará a criação de novos cursos, mais produção científica e novas atividades de 

extensão. 

 

5. Já alguns anos a maior dificuldade da faculdade está diretamente atrelada à formação 

de novas turmas, com um quantitativo ideal de alunos, que proporcione melhores 

condições financeiras para o seu desenvolvimento operacional e institucional. 

 

6. Há necessidade de iniciar a formulação do novo PDI para o quinquênio 2021/2025, 

preferencialmente, no primeiro semestre de 2020. 

        

7. Atender as recomendações propostas neste relatório ou a maioria delas é essencial 

para o crescimento institucional, além de dar respaldo ao trabalho produzido e servir de 

estímulo para quem se propôs a participar do processo autoavaliativo. 
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8. As atividades de extensão desenvolvidas, principalmente, as voltadas às ações sociais 

na região é um ponto forte desta IES, dada a quantidade de eventos realizados e o seu 

alcance na comunidade.   

 

10. Há necessidade de permanente atualização dos cadastros dos alunos de graduação e 

pós-graduação, principalmente, em relação aos endereços, telefones e e-mails. 

      

 

Currais Novos (RN), 17 de janeiro de 2020 
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