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APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório de Autoavaliação da Faculdade do Seridó - FAS, com vistas ao 

cumprimento das exigências da Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) é elaborado pela Comissão Própria de Avaliação - CPA da FAS, em 

que seu teor se insere em uma das etapas de um ciclo de três anos (triênio 2018 a 2020).  

Atualmente esta IES conta com o funcionamento de um curso de graduação na 

área de Ciências Contábeis, com aproximadamente sessenta alunos matriculados e seis 

cursos de especialização (Lato Sensu), com aproximadamente cento e vinte e dois 

alunos matriculados. 

O processo de autoavaliação na FAS ocorrido nesse período foi sempre realizado 

em duas etapas e 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 avaliou os docentes, discentes, 

funcionários administrativos, coordenação de curso, infraestrutura, egressos, entre 

outros, com o propósito de conhecer, compreender e solucionar os problemas internos 

que porventura seja relatado e/ou detectado nesse processo, e, com isso, possibilitar 

implementar melhorias nos diversos setores da Instituição de Ensino Superior.  

O aludido processo também se embasa nas metas e nas ações relacionadas ao 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da FAS, analisadas segundo os eixos e as 

dimensões, atreladas à lei do SINAES.   
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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. Todavia, a necessidade de avaliação transcende a obrigatoriedade 

estabelecida pelo poder púbico, 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 IES têm sido conduzidas a optar por diferentes estratégias, desde a 

redução de custos e dos valores das mensalidades, na busca de diferenciais que 

caracterizam seus serviços pelo alto padrão de qualidade oferecido. Nesse sentido, que a 

autoavaliação institucional é hoje um desafio para todas as IES brasileiras, pois 

possibilita analisar suas ações administrativas, técnicas e pedagógicas de maneira 

contextualizada, crítica e participativa, permitindo perceber suas possibilidades, 

potencialidades 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 triênio 2018 a 2020, de 

acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 de 2014. Além de verificar se 

as metas e as ações do PDI da faculdade, planejadas para o referido período foram 

alcançadas. Em seguida, esse relatório se inicia apresentando tanto os dados da FAS 

quanto da Comissão Própria de Avaliação, assim como, a filosofia institucional. 

Dentro do processo de autoavaliação da FAS, referente os anos de 2018 a 2020 

foram discutidos e validados os instrumentos de pesquisa em reunião com os membros 

da CPA, que consistiram em questões sobre os docentes, às disciplinas, a Coordenação 

do Curso, o próprio curso, a infraestrutura da faculdade e os serviços de forma geral 

oferecidos pela IES. Cada segmento acadêmico (docentes, discentes, coordenador de 

curso e funcionários administrativos) foi convidado a participar da autoavaliação por 

meio de chamadas nos grupos de redes sociais (WhatsApp) dos envolvidos, além de 

informativo anexado, no quadro de aviso, nas salas de aulas. O acesso aos questionários 

também ocorreu via link, por meio do aplicativo WhatsApp. 

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

Google) atende, momentaneamente, às necessidades e/ou objetivos da autoavaliação 
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realizada pela CPA, tendo em vista o baixo quantitativo de entrevistados (discentes, 

docentes e funcionários administrativos) envolvidos na pesquisa. No entanto, esta 

Comissão lembra a importância de 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 

 

Quadro 01 – Membros da CPA da FAS 

MEMBRO DA CPA SEGMENTO 

Sebastião Aésio Marinho Cézar Coordenador da CPA 

Alexsandro Roberto da Silva Rocha Representante do corpo docente 

Anna Tuyza de S. F. Fernandes Representante do corpo técnico-

administrativo 

Maria Eduarda Alves de Souza 
 

Representante do corpo discente 

Cláudia Rejane de Medeiros Maia Representante da Sociedade Civil 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, dezembro/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 (CPA/FAS - MEC, dezembro/2020) 

 

Destaca-se para a evolução da nota do conceito de curso passando de três para 

quatro no ano de 2019. Fato esse determinante para proporcionar a escalada do referido 

curso e da própria IES, como um todo, nos próximos anos. 

 

1.7.2 Discentes Matriculados e Concluintes 

 

Quadro 03 – Número de Discentes na Graduação 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, dezembro/2020). DP = desvio padrão 

 

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

discentes matriculados anualmente na Instituição, principalmente, quando comparado o 

atual triênio (2018 a 2020) ao anterior. Isso também pode ser evidenciado pelo alto 

valor do desvio padrão (20,9) em torno da média de discentes matriculados, ou seja, a 
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Instituição apresentou uma redução de aproximadamente trinta alunos do seu quadro de 

matriculados, no atual triênio.      

Ressalta-se que no ano de 2020, diante da pandemia de covid-19, a faculdade 

recebeu alguns pedidos de trancamento de curso. Episódio esse que agravou mais ainda 

o baixo quantitativo de discentes matriculados na FAS. Na outra ponta, em relação à 

quantidade de alunos concluintes, observa-se também que há certa tendência de 

redução, reflexo esse diretamente relacionado à grande dificuldade de montar turmas de 

acordo com o número de vagas autorizadas. 

 

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

 

Quadro 04 – Discentes Ingressantes Por Ano Na Faculdade do Seridó  

Quantitativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Desvio Padrão 

25 23 18 25 18 20 3,3 

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

 

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

sustentabilidade financeira da própria IES, tendo em vista que ao longo do triênio, nem 

50% das vagas anuais disponível no curso de Ciências Contábeis foram preenchidas. 

Isso certamente será o principal desafio a ser superado pela Instituição para os anos 

seguintes.  
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1.7.4 Indicador do Ciclo Avaliativo e Resultado do ENADE por Curso de 

Graduação. 

 

Quadro 05 – Indicador do Curso de Graduação 

Curso Ciclo  

Avaliativo 

Conceito Atual 

Ano ENADE CPC 

Ciências Contábeis 2018 2018 2 3 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS - MEC, dezembro/2020)  

 

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

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

entanto, é importante para IES que esse conceito seja melhorado já no próximo ciclo 

(2021), sendo assim, recomenda-se conscientizar, incentivar e preparar os discentes que 

prestarão o referido exame, preferencialmente, a partir do primeiro semestre de 2021 até 

as vésperas do exame, com aplicações de simulados, palestras e aulões específicos. 

Além disso, destaca-se também a evolução em relação ao Índice Geral de Curso (IGC), 

como se observa adiante. 

                                

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 (CPA/FAS - MEC, dezembro/2020) 

 

Os indicadores atingidos são frutos de um momento de reconstrução vivenciada 

pela Faculdade a partir de 2018, na qual procurou corrigir as fragilidades dos processos 

acadêmicos e fortalecer os setores da Instituição, exemplo disso, foi à reformulação do 

Projeto Pedagógico do Curso - PPC de Ciências Contábeis, as reformas na infraestrutura 

física do imóvel, a capacitação dos seus profissionais acadêmicos, aquisição de novos 

livros acadêmicos para a biblioteca, entre outras melhorias realizadas internamente, para 

assim, garantir o cumprimento da sua missão, visão de futuro e princípios institucionais. 
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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 discentes concluintes 

da graduação. No triênio 2018 a 2020 foram matriculados, respectivamente, 239, 234 e 

122 nos cursos de Pós-Graduação. 

 

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 esse processo 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, dezembro/2020) 

 

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

semestre, se configurando como um processo cíclico e permanente nesta IES. Esse 



16 
 

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. Dessa forma 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 das 

coordenações e dos gestores da instituição, tanto para reconhecer as fragilidades 

existentes quanto para negociar e implementar um plano de melhoria capaz de efetivar 

as mudanças desejadas pelos referidos segmentos. Pois, sem isso, 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 o triênio 2018 a 2020 permitiram a identificação de pontos fortes, regulares e 

fracos dos setores da Instituição e que consequentemente serão indicadores para 

reflexão futura. 
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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 

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. 

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

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

respectivos grupos. 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, na qual 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 e da análise dos dados. 

 

  

 
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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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; 

✓ Reuniões com os membros da CPA;  

✓ Aplicação dos questionários;  

✓ Tabulação de dados; 

✓ Análise dos dados;  

✓ Elaboração dos relatórios; 

✓ Divulgação; 

✓ Feedback. 
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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 os 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 as situações de 

fragilidades, devem 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 no processo de autoavaliação institucional, no triênio 

2018 a 2020, desenvolvido pela CPA. 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. 

Em relação à participação dos respondentes no processo autoavaliativo, 

principalmente, deste ano, é perceptível um aumento expressivo dos discentes, em 

comparação aos anos anteriores, obtendo, consequentemente, a melhor participação na 

série histórica, ou seja, uma ação comprovadamente exitosa. Esse aumento 

possivelmente é justificado pelo interesse dos alunos em relatarem suas opiniões em 

relação às aulas remotas emergenciais ofertadas pela IES, em virtude da pandemia de 

Covid-19; pela oferta de certificado de horas de atividades complementares aos alunos 

participantes no processo autoavaliativo; como também do reforço nos feedbacks 

durante o decorrer do ano, em relação à importância da participação desse segmento na 

autoavaliação institucional. 

Ressaltam-se também as participações significativas dos funcionários 

administrativos e dos docentes como atores no processo autoavaliativo. Esses 

respondentes correspondem, em média, com aproximadamente 92% e 81%, 

respectivamente, de participação no referido triênio. 
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Gráfico 01 - Evolução da participação dos respondentes no processo de 

autoavaliação institucional da FAS. 

 

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

 

4.2 PERFIL DOS DISCENTES INGRESSANTES NA FACULDADE DO SERIDÓ 

 

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

importância para diagnosticar o perfil dos discentes ingressantes no Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS. De acordo com a tabela adiante, que 

mostra essa composição, fica evidente uma predominância de alunos do gênero 

feminino sobre o masculino. As mulheres correspondem, em média, por 55% 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. 

 

Tabela 01 – Gênero dos discentes ingressantes no Curso de Bacharelado em 

Ciências Contábeis da FAS, no triênio 2018 a 2020. 

Ano Masculino Feminino 

2020 45 % 55 % 

2019 30 % 70 % 

2018 59 % 41 % 

Média 44% 55% 

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

2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 2019.2 2020.1 2020.2

Discentes 55% 55% 71% 56% 59% 33% 34% 73% 75%

Docentes 93% 86% 86% 75% 71% 93% 58% 90% 100%

Func. Adm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%

20%

40%

60%

80%

100%



21 
 

Já em relação ao município de origem dos discentes ingressantes na FAS, no 

triênio 2018 a 2020, observa-se por meio da Tabela 02, que eles estão distribuídos 

principalmente entre dois municípios da região do Seridó do RN. Sendo os mais 

representativos Currais Novos e Lagoa Nova. Percebe-se que isso vai diretamente ao 

encontro onde a Faculdade está localizada, além do outro ser cidade circunvizinha.  

 

Tabela 02 – Município dos discentes ingressantes no Curso de Bacharelado em 

Ciências Contábeis da FAS, triênio 2018 a 2020. 

Ano 2020 Ano 2019 Ano 2018 

   

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, dezembro/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 

à 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. 

Campo…

Cerro Corá

Currais…

Lagoa Nova

São Vicente

5%

5%

70%

5%

15%

Cerro Corá

Currais
Novos

Lagoa Nova

Parelhas

17%

67%

8%

8%

Acari

Bodó

Carnaúba…

Currais Novos

Lagoa Nova

Parelhas

Santa Cruz

São Vicente

9%

5%

5%

50%

18%

5%

5%

5%
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Além do mais, buscou-se conhecer se os discentes ingressantes na FAS, no 

triênio 2018 a 2020, estão exercendo alguma atividade laboral. Consequentemente, por 

meio da tabela abaixo se constatou que mais da metade dos alunos respondentes 

ingressantes no referido período exerce algum tipo de trabalho, seja ela formal ou 

informal. 

 

Tabela 03 – Atividade laboral dos discentes ingressantes no Curso de Bacharelado 

em Ciências Contábeis da FAS, no triênio 2018 a 2020. 

Atividade Laboral 2020 2019 2018 Média 

Sim, e trabalha formalmente 

com CTPS assinada. 

25% 17% 64% 35% 

Sim, e trabalha informalmente 

(autônomo). 

20% 33% 9% 21% 

Não trabalha. 55% 50% 27% 44% 

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

 

Conhecer como os discentes ingressantes na FAS chegam para assistir às aulas é 

importante para tomadas de decisões futuras, como, por exemplo, uma possível 

suspensão da aula motivada pela falta de transporte oriundo de outras cidades 

circunvizinhas. Por isso procurou-se conhecer os meios de transportes utilizados pelos 

alunos para chegarem à faculdade. Deste modo, por meio da Tabela seguinte, verifica-se 

uma tendência pelo meio de transporte próprio pelos discentes em relação aos demais 

meios. 

 

Tabela 04 – Meio de transporte utilizado pelos discentes ingressantes no Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis, para chegar à FAS, no triênio 2018 a 2020. 

Meio de Transporte 2020 2019 2018 Média 

Automóvel próprio (carro ou 

moto). 

65% 25% 41% 44% 

Automóvel público (ônibus). 30% 25% 50% 35% 

Carona. 0% 0% 9% 3% 

Outro meio. 5% 17% 0% 7% 

Não utilizo transporte. 0% 33% 0% 11% 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, dezembro/2020) 
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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 em relação por qual IES optar, como, por exemplo, dados 

como a localização da Instituição, referência de ensino e uma boa avaliação (nota) pelo 

Ministério da Educação (MEC) podem ser pontos decisivos. A seguir, de acordo com a 

Tabela 05, alguns dos principais critérios de escolha pela FAS, estão diretamente 

relacionados ao interesse pelo curso ofertado, seguido da necessidade profissional de ter 

um curso superior. 

 

Tabela 05 – Motivo de escolha dos discentes ingressantes na FAS para realizar o 

Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, no triênio 2018 a 2020. 

Motivo da Escolha 2020 2019 2018 Média 

Interesse no curso ofertado. 65% 42% 45% 51% 

Necessidade profissional de ter 

um curso superior. 

15% 25% 27% 22% 

Boas referências sobre o 

ensino da faculdade.  

5% 17% 9% 10% 

Não ter conseguido ingressar 

em uma IES pública. 

0% 8% 5% 4% 

Não ter conseguido ingressar 

em outra IES privada. 

0% 0% 14% 5% 

Outro(s) motivo(s). 15% 8% 0% 8% 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, dezembro/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, por meio da Tabela 06, percebe-se que as principais formas de como os 

discentes ingressantes ficaram sabendo da existência do Curso de Bacharelado em 

Ciências Contábeis na FAS, no triênio 2018 a 2020, foi por meio dos amigos ou 
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conhecido, seguido das redes sociais (Facebook e Instagram). Deste modo, ressalta-se a 

importância de priorizar a forma de captar esse público pela equipe de vendas da IES, já 

que essa opção deveria ser a mais indicada pelos discentes. 

 

Tabela 06 – Meio pelo qual os discentes ingressantes no Curso de Bacharelado em 

Ciências Contábeis da FAS, no triênio 2018 a 2020, ficaram sabendo da existência 

do curso da Instituição. 

Existência do Curso 2020 2019 2018 Média 

Através das redes sociais 

(Facebook e Instagram) 

15% 25% 36% 25% 

Através de comercial de rádio. 0% 0% 0% 0% 

Através do comercial de 

televisão. 

0% 0% 0% 0% 

Através dos amigos ou 

conhecidos. 

65% 50% 46% 54% 

Através da equipe de vendas da 

faculdade. 

15% 0% 9% 8% 

Outro(s) meio(s). 5% 25% 9% 13% 

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

 

4.2.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

Conhecer o perfil dos discentes que ingressam na FAS é de extrema importância, 

principalmente, para a coordenação acadêmica, coordenação de curso e para o corpo 

docente da Instituição, pois, possibilita minimizar as dificuldades iniciais dos alunos no 

curso, além de norteá-los para os primeiros passos no universo acadêmico e 

profissional.  

Esta CPA sugere com base nos dados apresentados que a IES redefina a 

estratégia de trabalho da equipe de vendas da Instituição a fim de expandir a captação 

de novos alunos da graduação, tanto na região quanto nas cidades circunvizinhas, além 

de continuar investindo no trabalho de marketing e nas mídias sociais. 
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4.3 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO MODELO DE AULA PRESENCIAL PARA 

REMOTA EMERGENCIAL NA FACULDADE DO SERIDÓ 

 

Diante da pandemia de Covid-19 a FAS suspendeu o seu formato de aula 

presencial para remota emergencial a partir do primeiro trimestre de 2020 até dezembro 

do referido ano. Nesse sentido, torna-se importante conhecer a repercussão entre os 

discentes em relação à necessidade temporária da mudança no modelo de aula 

presencial para remota emergencial promovida pela Faculdade. No entanto, tal mudança 

exigiu adaptações abruptas tanto dos alunos quanto dos professores, a partir do primeiro 

semestre de 2020.     

Deste modo foi questionado aos discentes caso o atual cenário de pandemia de 

Covid-19 permanecesse para o segundo semestre do corrente ano, eles teriam interesse 

em continuar com as aulas no formato remoto emergencial na faculdade. E, 

aproximadamente 46% dos alunos respondentes não teriam interesse em continuar com 

as aulas nessa modalidade. Isso é visto no Gráfico 02 adiante. 

 

Gráfico 02 – O atual cenário de pandemia de Covid-19 permanecendo para o 

segundo semestre de 2020, há interesse em continuar com as aulas na modalidade 

remota emergencial. 

 

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

 

Para que os alunos possam acampanhar as aulas de formação na modalidade 

remota emergenial é preciso que eles tenham, no mínimo, internet e equipamentos 

minimamentes razoáveis para não criar uma situação de exclusão. Com base nisso, foi 

indagado aos discentes se eles apresentaram facilidade de acesso à internet e qual o 

principal dispositivo eletrônico utilizado para assistir às aulas remotas.  
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Os Gráficos 03 e 04, respectivamente, mostram que aproximadamente 69% dos 

discentes respondentes apresentam facilidade de acesso à internet e desses, 50% 

utilizam o computador pessoal para assistirem as aulas remotas. 

 

Gráfico 03 – Apresenta facilidade de acesso à internet para assistir às aulas 

remotas emergenciais. 

 

Gráfico 04 – Dispositivo de acesso a internet para assistir às aulas remotas 

emergenciais. 

 

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

    

 A IES optando, temporariamente, pela aula na modalidade remota emergencial é 

importante que ela ofereça um suporte mais apropriado aos alunos, já que vivenciamos 

uma situação totalmente imprevista e de tantos desafios que ninguém estava preparado 

para isso, mas se aprimora e ajusta com o tempo. Com base nisso, foi perguntado aos 

discentes como foi o suporte oferecido pela Faculdade, em relação às aulas remotas 

emergenciais ofertadas. E, para aproximadamente 56% dos discentes respondentes foi 

entre bom e excelente o suporte oferecido pela Faculdade. Isso é expresso no Gráfico 05 

abaixo. 
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Gráfico 05 – Suporte oferecido pela faculdade durante as aulas remotas 

emergenciais.  

     

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

 

 Uma boa ferramenta eletrônica tanto para transmitir quanto para otimizar as 

aulas remotas é essencial para o atual momento vivenciado na educação. Além de 

permitir ao discente interagir com os professores em tempo real, promovendo debates, 

compartilhando informações e atividades.  

A partir disso busca-se saber dos discentes da FAS como eles consideram as 

ferramentas Google Hangouts nas transmissões das aulas e as de compartilhamento de 

conteúdo acadêmico, utilizado pelo corpo docente da Instituição. Percebe-se então, que 

cerca de 73% dos discentes respondentes consideram entre bom e excelente a 

ferramenta Google Hangouts, já em relação as opções de ferramentas de 

compartilhamento de conteúdo, o Google Sala de Aula, foi a que apresentou a melhor 

avaliação. Os Gráficos 06 e 07 expressam essas opiniões, respectivamente. 

 

Gráfico 06 – Classificação da ferramenta Google Hangouts (Meet) utilizada pela 

faculdade para transmitir as aulas na modalidade remota emergencial.  
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Gráfico 07 – Classificação da ferramenta de compartilhamento de conteúdo 

utilizada pelos professores durante as aulas na modalidade remota emergencial. 

 

 

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

    

 Outra forma de buscar facilitar o processo de aprendizagem dos alunos com a 

implantação temporária das aulas remotas emergenciais é possibilitar a esses discentes a 

gravação e disponibilização das aulas, preferencialmente, já no dia seguinte a aula 

ministrada. Até por uma questão intrínseca de diversos alunos residirem em regiões 

distantes da cidade, como, por exemplo, sítios e zonas rurais, e que com isso, 

apresentam certa instabilidade de acesso à internet. Por isso buscou-se saber dos 

discentes se eles procuram assistir as aulas gravadas e disponibilizadas pelos 

professores. O resultado expresso no Gráfico 08, indica que em torno de 65% dos 

alunos respondentes assistem essas aulas. 

 

Gráfico 08 – Busca assistir as aulas remotas emergenciais gravadas por cada 

professor das disciplinas cursadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, dezembro/2020) 
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 Partindo do princípio que todos os discentes são diferentes e, como indivíduos 

singulares, aprendem de uma forma única e particular. O acompanhamento acadêmico é 

essencial para entender o processo de aprendizagem de cada pessoa e como ajudá-la a 

superar as suas dificuldades, especialmente, durante esse período de aulas remotas 

emergenciais. Imediatamente, a coordenação de curso é peça chave nesse processo. 

Pois, um Coordenador engajado procura novas metodologias, ferramentas e métodos de 

ensino para melhorar a gestão de aprendizagem.  

Sem contar que ele é a ponte entre os professores e os alunos, 

recebendo feedbacks e criando uma rede de apoio para melhorar o desempenho e a 

experiência acadêmica durante a Faculdade. A partir disso foi perguntado aos discentes 

se a Coordenação de Curso tem acompanhado e solucionado as demandas enviadas 

pelos alunos. E, para cerca de 52% dos respondentes, isso vem sendo realizado. O 

Gráfico 09 abaixo mostra essa informação.  

 

Gráfico 09 – A Coordenação de Curso acompanha e soluciona a demanda do 

aluno em relação às aulas remotas emergenciais. 

 

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

 

 Saber como os discentes avaliam à atuação da Faculdade diante da necessidade 

de mudança temporária das aulas presenciais para remota emergencial, devido à 

pandemia de Covid-19, é um importante indicador para direcionar a IES nas suas ações 

futuras. Nessa linha, percebe-se que aproximadamente 58% dos alunos respondentes 

consideram como bom a excelente à atuação da FAS. Isso pode ser visualizado no 

Gráfico 10, a seguir. 
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Gráfico 10 – Atuação da Faculdade do Seridó frente à necessidade de suspensão 

temporária das aulas presenciais pela modalidade remota emergencial. 

 

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

 

 Para a maioria dos discentes da FAS os professores evoluíram na forma de 

ministrar às aulas na modalidade remota emergencial. Isso possivelmente se deu pela 

capacitação realizada pelo corpo docente no início do segundo semestre em relação ao 

manuseio de ferramentas remotas, como, por exemplo, o Google Classroom e a 

utilização mais intensificada de novas metodologias ativas de ensino, tendo como 

exemplo, a utilização de quiz (kahoot), sala de aula invertida, entre outras. O Gráfico 

11, expressa a taxa de evolução.  

 

Gráfico 11 – Há evolução por parte do corpo docente da FAS na forma de 

ministrar às aulas na modalidade remota emergencial, em comparação ao 

semestre anterior. 

        

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

 

As metodologias ativas favorecem o processo de aprendizagem do discente, já que em 

diversas situações o próprio aluno é responsável pela construção de conhecimento, além 

de explorar soluções dentro de um contexto especifico de aprendizado. Assim, 
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buscaram-se conhecer quais das metodologias ativas de ensino melhor produz resultado 

para os discentes da FAS. Como resultado, a utilização do quiz, da aula expositiva 

dialogada e a aprendizagem baseada em problemas, respectivamente, foram as que 

mais agradaram os discentes. Isso pode ser observado no Gráfico 12, a seguir.   

 

Gráfico 12 – Das metodologias ativas de ensino consideradas inovadoras qual 

produziu melhor resultado dentro do processo de aprendizagem, aplicado pelo 

professor, durante as aulas na modalidade remota emergencial. 

      

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

 

Paralelamente ao que foi relatado neste tópico é essencial também para IES e para 

Coordenação Acadêmica e de Curso conhecer outras dificuldades enfrentadas pelos discentes, 

quando passaram a frequentar as aulas na modalidade remota emergencial. Adiante são 

expostas as dificuldades relatadas pelos alunos: 

 

▪ O prazo para fazer as atividades algumas vezes muito próximas umas das outras; 

▪ A ferramenta utilizada para anexar as atividades às vezes apresenta erros; 

▪ Dificuldade para administrar o tempo e fazer as atividades na modalidade 

remota; 

▪ Cansaço mental e dificuldade de manter a concentração com as aulas na 

modalidade remota; 

▪ Dificuldade de manter a concentração em casa com as aulas na modalidade 

remota; 

▪ A internet fica oscilando e travando bastante, complicando os estudos na 

modalidade remota; 

▪ Assistir as aulas envolvendo determinados assuntos de cálculos; 

▪ Receio em não conseguir adaptar a modalidade remota de aulas; 
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▪ Não ter a mesma interação que nas aulas da modalidade presencial; 

▪ Fazer atividades em grupo sem poder se reunir presencialmente com os demais 

colegas de turma; 

▪ Não ter internet de qualidade na residência; 

▪ Não ter computador em casa para melhor assistir as aulas e fazer as atividades. 

 

4.3.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

Refletir sobre o papel da faculdade implica necessariamente refletir sobre o 

papel de cada ator acadêmico (alunos, funcionários, professores e coordenadores) que 

atuam na Instituição, pois o que uma faculdade é ou deveria ser depende em um 

primeiro momento do que cada um de nós fez ou irá fazer nela, por ela e pela 

comunidade, mesmo em tempo de pandemia de Covid-19. 

Nesse sentido, mesmo a FAS tendo contribuído de forma decisiva na suspensão 

das aulas presenciais para remota emergencial é interessante que divulgue e 

disponibilize para os alunos o plano de biossegurança da IES certificado pelo 

Sebrae/RN, para o possível retorno às aulas na modalidade híbrida no próximo ano, 

além do corpo docente proporcionar alternativas para tornarem às suas aulas atrativas no 

ensino remoto, como, por exemplo, adaptar o plano de aula, priorizar formatos mais 

dinâmicos e pedir feedbacks no decorrer de cada aula.  

 

4.4 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 (satisfatória) e as notas 2 e 1 são consideradas 

insatisfatórias.  

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 quatro. Como consequência, isso habilita a faculdade ofertar até 40% do 
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número de vagas anuais do referido curso, caso opte por participar do programa de 

adesão ao FIES, como IES credenciada.  

     

4.4.1 Dimensões Analisadas 

 

4.4.1.1 Organização didático-pedagógica 

 

 Esta dimensão apresentou resultados bastante positivos na avaliação dos 

avaliadores do MEC, obtendo os conceitos cinco e quatro em praticamente 69% dos 

itens avaliados. Assim, esta CPA contemplará aos comentários dos itens com conceitos 

diferentes desses. 

 Nessa lógica iniciam-se os comentários em relação ao item 2.4 (Estrutura 

Curricular – Disciplina de Libras), o qual recebeu conceito 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. 

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

avaliação dos processos de ensino-aprendizagem), o qual também obteve conceito 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, entre elas: 

 

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

✓ Contatos com os representantes de turmas para feedbacks (troca de informações 

e diálogos sobre assuntos de interesse dos discentes); 
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✓ 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. 

 

Adiante, o item 2.20 (Número de vagas) recebeu conceito 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 sugere aos gestores da 

Instituição a redução no número de vagas ofertadas por ano e que isso seja colocado em 

pauta do Conselho de Gestão Acadêmica – CGA, de acordo com a atual realidade de 

demanda da faculdade. 

 

4.4.1.2 Corpo docente e tutorial 

 

 A dimensão acima também apresentou resultados positivos na análise dos 

avaliadores do MEC, obtendo os conceitos cinco e quatro em aproximadamente 56% 

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

conceitos divergentes desses. 

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

conceito 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 propõe ao presidente do 

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 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 
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docente disponibilize e utilize pelo menos um artigo ou conteúdo de ponta2, 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 para os discentes. 

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

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

pelo seguinte motivo: [... “Sete dos onze docentes não possuem nenhuma produção no 

período de 2016/2018”]. Assim sendo, a CPA propõe que pelo menos a metade do 

quadro docente da Instituição tenha, no mínimo, uma publicação realizada por ano. 

Uma alternativa viável para isso é realizar trabalhos científicos em parceria com 

diversos docentes.    

  

4.4.1.3 Infraestrutura 

 

 Esta dimensão apresentou resultados menos positivos na análise dos avaliadores 

do MEC, obtendo conceito quatro em menos de 50% dos itens analisados e nenhum 

conceito cinco. Assim, esta CPA contemplará aos comentários dos itens com conceitos 

diferentes desses. 

 Adiante, o item 4.3 (Sala coletiva de professores) alcançou conceito 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 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 propõe que o sistema de climatização/ventilação seja 

revisto pela Instituição para que haja melhor forma de renovação do ar, na ferida sala, 

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

Science.gov  



36 
 

como também encontrar um formato mais adequado para a atuação de trabalho em 

grupos dos discentes, no aludido ambiente. 

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

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

referências descritas no PPC estão desatualizadas em relação às 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 imediata das referências das obras literárias no PPC, conforme os novos 

livros 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. 

 

4.4.2 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. 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 do relatório de avaliação do MEC, 2019); 

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

aprendizagem diferenciada dentro da área profissional (item 2.6 do relatório de 

avaliação do MEC, 2019); 

✓ Incluir ações comprovadamente exitosas ou inovadores nas atividades 

complementares desenvolvidas (item 2.10 do relatório de avaliação do MEC, 2019); 

✓ Incluir ações comprovadamente exitosas ou inovadores nas atividades de apoio 

ao discente (item 2.12 do relatório de avaliação do MEC, 2019); 
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✓ 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 do relatório de avaliação do MEC, 2019); 

✓ 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 do 

relatório de avaliação do MEC, 2019); 

✓ Observar as recomendações relatadas pela CPA nos itens 4.4.1.1 a 4.4.1.3 acima.  

 

4.5 DADOS REFERENTES AO EXAME DE SUFICIÊNCIA DO CFC DOS 

DISCENTES E EGRESSOS DA FAS NO TRIÊNIO 2018 A 2020 

 

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 formados, e, se aprovados, serão habilitados a exercerem a profissão 

contábil. 

Adiante o Gráfico 13 expressa a taxa de sucesso (14 aprovações) do referido 

exame no período de 2018 a 2020, cujo objetivo é comparar a evolução dos candidatos 

ao longo dos últimos três anos. 

 

Gráfico 13 – Taxa de Aprovação no Exame de Suficiência do CFC, triênio 2018 a 

2020. 

 

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

2018.1 2018.2 2019.1 2019.2 2020.1

Taxa Nacional 30,16% 37,49% 34,93% 33,64% 38,19%

Taxa do RN 27,18% 38,10% 32,94% 30,21% 37,96%

Taxa da FAS 16,67% 20% 25% 9,09% 23,81%
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Percebe-se no gráfico acima que a taxa de aprovação dos discentes e/ou egressos 

da FAS, nos últimos três anos, está abaixo do desejado pela faculdade, quando 

comparada com as outras duas taxas. Entretanto, esse foi o período de melhor 

desempenho dos discentes e/ou egressos no referido exame em relação ao período 

anterior3.   

 

4.5.1 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 e/ou egressos da FAS em relação a 

esse exame 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 a cada semestre.  

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 

frente ao curso ofertado, além de propiciar aos discentes e/ou egressos maiores 

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

sugestões a ser adotada pela Coordenação de Curso, se essa achar conveniente, a 

implantação para as edições seguintes do exame em questão: 

 

✓ Criar no calendário acadêmico programas periódicos e efetivos de 

fortalecimento do Exame de Suficiência do CFC; 

✓ Identificar quais são as maiores dificuldades dos discentes e/ou egressos da FAS 

no aludido exame e assim, possibilitar alternativas para diminuí-las ou saná-las; 

✓ Sensibilizar todas as turmas concluintes para se prepararem com antecedência 

para a realização do exame; 

 
3 Não houve exame pelo CFC, em 2020.2, devido à pandemia de Covid-19. 
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✓ Orientar os docentes a aplicar ao longo dos semestres, pelo menos um item, a 

cada atividade desenvolvida nos moldes da questão do exame de suficiência. 

 

4.6 AUTOAVALIAÇÃO PELO CORPO DISCENTE 

 

O processo de autoavaliação por parte do corpo discente é importante já que 

proporciona ao aluno refletir sobre o que e como aprendeu ou o que deixou de aprender 

e, consequentemente, diante das informações fornecidas, tanto a Coordenação de Curso 

quanto a Coordenação Acadêmica podem e devem traçarem ações para modificar o que 

está inadequado e prosseguir com que vem dando certo. 

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

disponível e disposto a ajudar nessa fase ou o aluno pode ter problema desde o primeiro 

momento e não querer mais seguir com as orientações do professor/orientador.  

Assim sendo, foi perguntado aos discentes concluintes como eles avaliam a 

atuação do professor/orientador durante o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC). A Tabela 07 traz essa informação. 

 

Tabela 07 - Atuação do professor/orientador durante o desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Atuação do orientador 2020 2019 Média 

Muito satisfatória 11% 55% 33% 

Satisfatória 45% 27% 36%  

Indiferente 11% 18% 14,5% 

Insatisfatória 0% 0% 0% 

Muito insatisfatória 33% 0% 16,5% 

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

 

Observa-se acima uma diminuição significativa na taxa de conceito muito 

satisfatória e um aumento expressivo no conceito muito insatisfatório, em relação ao 

ano anterior de orientação realizada. No entanto, a média é satisfatória (36%) para a 

atuação do orientador.  Talvez esse conceito muito insatisfatório seja motivado pela 
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forma de orientação realizada este ano – orientação remota – devido à pandemia de 

Covid-19. 

Outro ponto a ser debatido envolve as dificuldades dos discentes concluintes em 

elaborar o TCC, já que vários alunos encontram problemas para ajustar o trabalho 

produzido, como, por exemplo, fazer uma citação, usar o espaçamento correto, além do 

aspecto inerente a escrita. Sem contar, a aplicação das normas da ABNT que para outros 

discentes tornam-se um grande terror. Logo, busca-se identificar qual a maior 

dificuldade dos discentes concluintes ao elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). A Tabela 08, expressa o resultado. 

 

Tabela 08 - Dificuldade ao elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

Dificuldade ao elaborar o TCC 2020 2019 Média 

Aspectos formais (compreensão e 

uso da ABNT) 

12% 9% 10,5% 

Aspectos inerentes a escrita 44% 64% 54% 

Procrastinar 0% 27% 13,5% 

Encontrar material relacionado 

ao tema desenvolvido 

0% 0% 0% 

Falta de tempo  44% 0% 22% 

Nenhuma dificuldade 0% 0% 0% 

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

 

A tabela acima expõe um problema grave e que é tanto observado quanto 

relatado pelo corpo docente da faculdade em diversas disciplinas e ao longo dos anos, 

que é a dificuldade dos alunos em desenvolver texto e colocar uma ideia com sentido. 

Isso foi corroborado com a resposta dos discentes concluintes ao ser a principal 

dificuldade ao elaborar o TCC. Cabendo assim, a Coordenação do Curso traçar 

estratégias acadêmicas para mitigar essas dificuldades. 

O estágio supervisionado é compreendido como um processo de experiência 

prática que aproxima o acadêmico da realidade de sua área de formação e o ajuda a 

compreender diversas teorias que conduzem ao exercício da sua profissão, além da 

formação de cidadãos cientes do espírito de responsabilidade social. Nessa linha, foi 

questionado aos discentes estagiários, se o estágio supervisionado está contribuindo 

para que eles compreendam as teorias acadêmicas com o exercício da profissão e ainda 

como cidadão. O resultado é expresso no gráfico adiante. 
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Gráfico 14 – O estágio supervisionado contribui para compreender diversas 

teorias que conduzem ao exercício desejado da profissão e também como cidadão. 

 

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

 

O resultado demonstrado no gráfico acima apresenta aspecto excelente e traz 

informações presumidas relacionadas ao papel acadêmico e social do aluno estagiário 

da FAS. Deste modo, para ampliar essa visão é interessante que o Coordenador de 

Estágio realize pesquisa científica com os alunos envolvidos no estágio supervisionado, 

nos últimos três ou quatro anos, para conhecer entre outros fatores a contribuição do 

estágio supervisionado para os discentes do curso de Ciências Contáveis da FAS. 

Muito mais que oferecer ensino de qualidade a seus alunos, as IES precisam 

garantir à comunidade acadêmica um aparato capaz de oferecer subsídios que façam os 

processos serem implantados de forma simples, ágil e integrados. De tal modo, as 

principais práticas e tendências acadêmicas que contribuem para uma gestão acadêmica 

de qualidade estão atreladas, entre outras, a implantação de equipe de alto desempenho 

e investimento permanente em infraestrutura. Nessa ideia, busca-se identificar como os 

discentes consideram às políticas de gestão acadêmica, às de infraestrutura e de 

autoavaliação institucional e de atendimento, promovida pela FAS. A tabela 09 abaixo 

fornece essas informações.  

 

Tabela 09 – Em relação às políticas aplicadas pela FAS. 

Políticas de gestão 

acadêmica 

Sim Não Desconheço 

Houve mudanças positivas 

nas práticas de ensino 

adotadas pelos professores 

da FAS, desde o primeiro 

semestre que você iniciou o 

 

95% 

 

5% 

 

0% 
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curso até o presente 

momento. 

Houve mudanças positivas 

na evolução da composição 

do quadro de professores da 

FAS, desde o primeiro 

semestre que você iniciou o 

curso até o presente 

momento. 

 

79% 

 

21% 

 

0% 

Houve mudanças positivas 

na evolução do trabalho 

desenvolvido pela 

Coordenação de Curso da 

FAS, desde o primeiro 

semestre que você iniciou o 

curso até o presente 

momento. 

 

81% 

 

17% 

 

2% 

Houve mudanças positivas 

na evolução do trabalho 

desenvolvido pela 

Secretaria Administrativa 

da FAS, desde o primeiro 

semestre que você iniciou o 

curso até o presente 

momento. 

 

88% 

 

12% 

 

0% 

Políticas de infraestrutura 

acadêmica 

Sim Não Desconheço 

Houve mudanças positivas 

na evolução das salas de 

aulas (acústica, iluminação 

e climatização) da FAS, 

desde o primeiro semestre 

que você iniciou o curso até 

o presente momento. 

 

67% 

 

12% 

 

21% 

Houve mudanças positivas 

na evolução da biblioteca 

(acervo, acústica, 

iluminação e climatização) 

da FAS, desde o primeiro 

semestre que você iniciou o 

curso até o presente 

momento. 

 

63% 

 

14% 

 

23% 

Houve mudanças positivas 

na evolução do laboratório 

(acústica, iluminação, 

climatização, equipamentos 

e internet) da FAS, desde o 

primeiro semestre que você 

iniciou o curso até o 

 

49% 

 

28% 

 

23% 



43 
 

presente momento. 

Houve mudanças positivas 

na evolução do auditório 

(acústica, iluminação e 

climatização) da FAS, desde 

o primeiro semestre que 

você iniciou o curso até o 

presente momento. 

 

58% 

 

12% 

 

30% 

Houve mudanças positivas 

na evolução das instalações 

sanitárias da FAS, desde o 

primeiro semestre que você 

iniciou o curso até o 

presente momento. 

 

74% 

 

7% 

 

19% 

Políticas de autoavaliação 

institucional e de 

atendimento ao discente 

Sim Não Desconheço 

Houve mudanças positivas 

na evolução do trabalho 

desenvolvido pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) 

da FAS, desde o primeiro 

semestre que você iniciou o 

curso até o presente 

momento. 

 

86% 

 

7% 

 

7% 

Houve mudanças positivas 

na evolução do trabalho 

desenvolvido pela 

Ouvidoria da FAS, desde o 

primeiro semestre que você 

iniciou o curso até o 

presente momento. 

79% 12% 9% 

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

 

A tabela acima expõe que os melhores resultados estão voltados à política de 

gestão relacionada às mudanças nas práticas de ensino adotadas pelo corpo docente; à 

política de infraestrutura atrelada à evolução das instalações sanitárias e à política de 

autoavaliação e atendimento ao discente voltada ao trabalho desenvolvido pela CPA. No 

entanto, é importante que os itens relacionados à composição do quadro de professores 

da instituição, evolução do laboratório e trabalho desenvolvido pela ouvidoria sejam 

revistos pelos seus titulares, já que apontaram indicadores de possíveis ajustes. 

A coordenação de curso tem uma participação determinante no padrão de 

qualidade do curso sobre o qual ela é responsável, além de acompanhar o desempenho 
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dos discentes e a dinâmica das aulas dos professores. Com isso procura-se conhecer 

como os discentes da FAS analisam a atuação da referida coordenação. A tabela abaixo 

traz os resultados. 

 

 Tabela 10 – Em relação à Coordenação de Curso. 

À Coordenação de Curso Muitíssimo Muito Moderadamente Pouco De modo 

algum 

Promove e divulga ações 

em prol (em benefício) do 

curso. 

28% 30% 35% 5% 2% 

Apresenta capacidade de 

resolução das demandas 

do curso. 

28% 35% 32% 5% 0% 

Utiliza as potencialidades 

existentes no curso, na 

busca do favorecimento 

de melhorias continuas 

das ações para a 

integração 

aluno/coordenação. 

35% 28% 30% 7% 0% 

Mantém postura ética, 

respeitosa e está 

disponível para 

atender/receber os 

alunos. 

47% 35% 18% 0% 0% 

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

  

Percebe-se na tabela acima uma atuação satisfatória da coordenação do curso, 

principalmente, quando relacionada à postura ética e utilização das potencialidades no 

curso.   

 O processo interpessoal envolvendo o corpo discente e os demais segmentos 

acadêmicos favorece a práxis de socialização e aprendizagem. Nesse sentido, busca-se 

conhecer como é o relacionamento interpessoal dos discentes com os setores 

acadêmicos da FAS. O Gráfico adiante expressa a opinião dos discentes. 
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Gráfico 15 – Grau de relacionamento interpessoal com os segmentos acadêmicos 

da FAS em 2020. 

 

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

 

É possível verificar por meio do Gráfico 15 que os discentes consideram que o 

relacionamento interpessoal com os segmentos acadêmicos é bom para excelente. Isso, 

no entanto, é perceptível no dia a dia acadêmico, entre os envolvidos, tendo em vista 

que faz parte do princípio e dos valores4 institucionais ter um bom relacionamento 

interpessoal e igualitário. 

Quando determinado curso de graduação é ofertado por uma IES espera-se que 

seus alunos tenham, no mínimo, oportunidades para compreender as questões científicas 

e técnicas, apresentar pleno domínio das disciplinas cursadas, exercer com ética e 

eficiência suas atribuições, entre outras DCNs. Por isso procura-se conhecer dos alunos 

se o curso ofertado pela FAS possibilita a eles essas oportunidades. Adiante, a Tabela 

11, expressa os resultados. 

     

Tabela 11 - O curso de Ciências Contábeis na FAS enseja condições: 

Diretrizes Muitíssimo Muito Moderadamente Pouco De modo 

algum 

Para compreender as 

questões científicas, 

técnicas, sociais, 

econômicas e financeiras. 

44% 44% 12% 0% 0% 

Para revelar capacidade 

crítica-analítica de 

avaliação, quanto às 

implicações 

organizacionais. 

51% 33% 16% 0% 0% 

Para apresentar pleno 

domínio das 

responsabilidades 

49% 37% 14% 0% 0% 

 
4 Igualdade – a Instituição tem um tratamento homogêneo com todos os seus envolvidos, sem fazer 

nenhum tipo de distinção. 
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funcionais envolvendo 

apurações, auditorias, 

perícias, arbitragens, 

noções atuariais e de 

quantificações de 

informações financeiras, 

patrimoniais e 

governamentais. 

Para utilizar 

adequadamente a 

terminologia e a 

linguagem das Ciências 

Contábeis e Atuariais. 

54% 37% 7% 2% 0% 

Para exercer com ética e 

proficiência as 

atribuições e 

prerrogativas que lhe são 

prescritas através da 

legislação específica. 

58% 37% 5% 0% 0% 

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

 

O resultado observado acima é satisfatório, principalmente, quando relacionados 

ao exercício da ética e da utilização adequada da linguagem das Ciências Contábeis e 

Atuariais. 

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. Nesse aspecto, 

busca-se conhecer a percepção dos discentes em relação a alguns elementos atrelados ao 

curso de Ciências Contábeis, realizado na Faculdade do Seridó. A seguir, a tabela 

adiante expõe os dados relacionados às avaliações aplicadas aos discentes e se elas 

formularam juízo crítico, atrelado as situações abordadas em sala de aula. 

 

Tabela 12 – As avaliações aplicadas contribuem para formular juízo crítico 

perante as situações abordadas em sala de aula. 

 

Disciplinas 

Sempre  –  Quase Sempre  -  Raramente 

 Nunca 

2020.2 2019.2 2018.2 

Análise das Demonstrações 

Contábeis II 

-- 44% 50% 

Ciências Atuariais Aplicada à 

Contabilidade 

40% 72% 50% 

Consultoria Empresarial 30% -- -- 



47 
 

Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público 

-- 57% -- 

Contabilidade Avançada 44% 55% 50% 

Contabilidade Comercial e 

Empresarial I 

-- 71% -- 

Contabilidade Comercial e 

Empresarial II 

59% -- 40% 

Contabilidade Intermediária 37% 33% -- 

Contabilidade Internacional -- -- 40% 

Contabilidade Socioambiental 29% -- -- 

Contabilidade Tributária -- -- 50% 

Direito Empresarial 29% 50% 60% 

Empreendedorismo -- 44% -- 

Estatística Básica -- -- 40% 

Introdução à Administração 26% 40% 60% 

Introdução à Economia -- 57% -- 

Laboratório Contábil II -- -- 40% 

Legislação Societária e Comercial 33% -- 60% 

Legislação Trabalhista 37% -- -- 

Língua Brasileira de Sinais (libras) -- 29% -- 

Matemática Comercial e 

Financeira 

-- 63% -- 

Mediação e Arbitragem -- -- 50% 

Metodologia do Trabalho 

Científico 

-- 50% 40% 

Perícia Contábil  37% 60% 60% 

Planejamento Tributário 55% -- 50% 

Prática Contábil I -- 50% -- 

Prática Contábil IV -- 60% 66% 

Prática Contábil V (LabCon VI) 25% 75% 40% 

Sistema de Informações Gerenciais -- 45% 40% 

Teoria Contábil -- -- 40% 

Tópicos Avançados em 28% 57% 40% 
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Contabilidade 

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

 

 A análise acima fica de certa forma prejudicada, pois diversas disciplinas 

tiveram de serem realocadas para outros períodos devido ao baixo quantitativo de 

alunos aptos a cursarem a disciplina, além da pandemia de Covid-19 que alterou 

drasticamente a oferta de algumas disciplinas. Todavia, o ano de 2020 sendo utópico, 

foi também um período que apresentou resultados satisfatórios quando comparado com 

os anos anteriores divulgado na tabela. 

Saber exatamente o que estabelece a questão é um importante direcionador para 

uma resposta correta, por parte do discente, quando este realiza atividade ou avaliação. 

Deste modo, o docente precisa atentar-se para um enunciado linguístico claro, objetivo e 

direto ao elaborar qualquer atividade para os alunos, principalmente, nas avaliações. A 

tabela abaixo traz a visão dos discentes em relação a essa questão. 

 

Tabela 13 – As instruções fornecidas tanto nas atividades quanto nas avaliações 

são claras e suficientes para resolver às questões. 

 

Disciplinas 

Sempre – Quase Sempre – Raramente  

Nunca 

2020.2 2019.2 2018.2 

Análise das Demonstrações 

Contábeis II 

-- 43% 50% 

Ciências Atuariais Aplicada à 

Contabilidade 

74% 44%   66% 

Consultoria Empresarial 65% -- -- 

Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público 

-- 80% -- 

Contabilidade Avançada 50% 62% 50% 

Contabilidade Comercial e 

Empresarial I 

-- 60% -- 

Contabilidade Comercial e 

Empresarial II 

66% -- 40% 

Contabilidade Intermediária 33% 50% -- 
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Contabilidade Internacional -- -- 50% 

Contabilidade Socioambiental 34% -- -- 

Contabilidade Tributária -- -- 40% 

Direito Empresarial 48% 66% 40% 

Empreendedorismo -- 57% -- 

Estatística Básica -- -- 40% 

Introdução à Administração 47% 80% 40% 

Introdução à Economia -- 50% -- 

Laboratório Contábil II -- -- 40% 

Legislação Societária e Comercial 75% -- -- 

Legislação Trabalhista 71% -- -- 

Língua Brasileira de Sinais (libras) -- 80% -- 

Matemática Comercial e 

Financeira 

-- 50% -- 

Mediação e Arbitragem -- -- 50% 

Metodologia do Trabalho 

Científico 

-- 50% 80% 

Perícia Contábil  71% 55% 40% 

Planejamento Tributário 47% -- 50% 

Prática Contábil I -- 75% -- 

Prática Contábil IV -- 100% 50% 

Prática Contábil V (LabCon VI) 57% 55% 60% 

Sistema de Informações Gerenciais -- 40% 70% 

Teoria Contábil -- -- 40% 

Tópicos Avançados em 

Contabilidade 

43% 28% 50% 

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

 

 O resultado apresentado na tabela acima ratifica o empenho dos professores em 

disponibilizar informações nas atividades avaliativas e em tantas outras, que não 

desperte no discente o sentido dúbio da interpretação das informações, sendo elas, as 

mais claras e diretas possíveis. 
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Outro ponto importante a seguir diz respeito à avaliação de um modo geral, na 

qual 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 discentes se as avaliações realizadas estão 

condizentes com o conteúdo abordado nas aulas pelo professor a fim de não produzir 

atritos entre esses atores. A tabela seguinte expõe esse entendimento. 

  

Tabela 14 – As avaliações são coerentes com os conteúdos da disciplina trabalhada 

pelo professor. 

 

Disciplinas 

Sempre – Quase Sempre – Raramente  

Nunca 

2020.2 2019.2 2018.2 

Análise das Demonstrações 

Contábeis II 

-- 57% 66% 

Ciências Atuariais Aplicada à 

Contabilidade 

82% 66% 66% 

Consultoria Empresarial 68% -- -- 

Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público 

-- 80% -- 

Contabilidade Avançada 59% 66% 33% 

Contabilidade Comercial e 

Empresarial I 

-- 75% -- 

Contabilidade Comercial e 

Empresarial II 

73% -- 90% 

Contabilidade Intermediária 53% -- -- 

Contabilidade Internacional -- 50% 70% 

Contabilidade Socioambiental 72% -- -- 

Contabilidade Tributária -- -- 90% 

Direito Empresarial 65% 100% 70% 

Empreendedorismo -- 50% -- 

Estatística Básica -- -- 90% 

Introdução à Administração 60% 40% 90% 



51 
 

Introdução à Economia -- 60% -- 

Laboratório Contábil II -- -- 90% 

Legislação Societária e Comercial 55% -- -- 

Legislação Trabalhista 50% -- -- 

Língua Brasileira de Sinais (libras) -- 100% -- 

Matemática Comercial e 

Financeira 

-- 64% -- 

Mediação e Arbitragem -- -- 50% 

Metodologia do Trabalho 

Científico 

-- 50% 60% 

Perícia Contábil  50% 100% 50% 

Planejamento Tributário 60% -- 50% 

Prática Contábil I -- 75% -- 

Prática Contábil IV -- 80% 50% 

Prática Contábil V (LabCon VI) 25% 75% 50% 

Sistema de Informações Gerenciais -- 36% 60% 

Teoria Contábil -- -- 50% 

Tópicos Avançados em 

Contabilidade 

62% 66% 50% 

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

 

 Percebe-se na tabela acima que há praticamente uma unanimidade em considerar 

que as avaliações são coerentes com os assuntos abordados em aula pelos professores 

das disciplinas. Isso se mostra um ponto forte em relação à evolução das avaliações 

desenvolvidas pelo corpo docente da faculdade.    

 Além disso, os comentários realizados pelo professor na devolutiva 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. A tabela adiante 

procura conhecer se há esse feedback entre os referidos atores.  
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Tabela 15 – O professor realiza os comentários (feedback) na devolução das 

avaliações. 

 

Disciplinas 

Sempre – Quase Sempre – Raramente  

Nunca 

2020.2 2019.2 2018.2 

Análise das Demonstrações 

Contábeis II 

-- 100% 50% 

Ciências Atuariais Aplicada à 

Contabilidade 

87% 75% 50% 

Consultoria Empresarial 85% -- -- 

Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público 

-- 100% -- 

Contabilidade Avançada 68% 87% 50% 

Contabilidade Comercial e 

Empresarial I 

-- 100% -- 

Contabilidade Comercial e 

Empresarial II 

59% -- 80% 

Contabilidade Intermediária 68% 83% -- 

Contabilidade Internacional -- -- 40% 

Contabilidade Socioambiental 66% -- -- 

Contabilidade Tributária -- -- 90% 

Direito Empresarial 84% 75% 80% 

Empreendedorismo -- 57% -- 

Estatística Básica -- -- 80% 

Introdução à Administração 70% 80% 80% 

Introdução à Economia -- 80% -- 

Laboratório Contábil II -- -- 70% 

Legislação Societária e Comercial 44% -- -- 

Legislação Trabalhista 50% -- -- 

Língua Brasileira de Sinais (libras) -- 100% -- 

Matemática Comercial e 

Financeira 

-- 81% -- 

Mediação e Arbitragem -- -- 33% 
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Metodologia do Trabalho 

Científico 

-- 75% 80% 

Perícia Contábil  50% 66% 50% 

Planejamento Tributário 65% -- 33% 

Prática Contábil I -- 100% -- 

Prática Contábil IV -- 100% 33% 

Prática Contábil V (LabCon VI) 50% 50% 40% 

Sistema de Informações Gerenciais -- 30% 50% 

Teoria Contábil -- -- 20% 

Tópicos Avançados em 

Contabilidade 

50% 83% 50% 

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

 

Pode-se verificar na tabela acima que os dados trazem resultados satisfatórios 

em relação aos feedbacks das devolutivas das avaliações. Certamente é outro ponto 

forte e que está arraigado na cultura do corpo docente da faculdade. 

 Outra forma de tentar facilitar o processo de aprendizagem dos discentes, 

principalmente, neste período de aulas remotas emergenciais é possibilitar a esses 

alunos o mais breve possível a gravação das aulas, preferencialmente, já no dia seguinte 

a aula ministrada. Até por uma questão intrínseca de diversos alunos residirem em 

regiões distantes da cidade, como, por exemplo, sítios e zonas rurais.  

Por isso busca-se saber dos discentes se os professores da FAS estão 

disponibilizando o links das aulas gravadas já no dia seguinte. O resultado pode ser 

visualizado na tabela abaixo.  

 

Tabela 16 – O professor disponibiliza o link de cada aula remota emergencial 

gravada, no máximo, até o dia seguinte à aula realizada. 

 

Disciplinas 

Sempre   Quase 

Sempre 

Raramente Nunca 

2020.2 

Ciências Atuariais Aplicada 

à Contabilidade 

86% 8% 6% 0% 

Consultoria Empresarial 81% 15% 4% 0% 
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Contabilidade Avançada 72% 17% 11% 0% 

Contabilidade Comercial e 

Empresarial II 

52% 29% 19% 0% 

Contabilidade 

Intermediária 

74% 16% 10% 0% 

Contabilidade 

Socioambiental 

45% 21% 32% 2% 

Direito Empresarial 54% 21% 25% 0% 

Introdução à 

Administração 

65% 20% 10% 5% 

Legislação Societária e 

Comercial 

27% 36% 18% 19% 

Legislação Trabalhista 25% 50% 13% 12% 

Perícia Contábil  14% 43% 43% 0% 

Planejamento Tributário 70% 18% 12% 0% 

Prática Contábil V 

(LabCon VI) 

25% 37% 25% 13% 

Tópicos Avançados em 

Contabilidade 

34% 33% 33% 0% 

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

 

 O resultado expresso na Tabela 16 indica que alguns ajustes devem ser 

realizados por partes do corpo docentes, até porque há orientações por parte da 

Coordenação de Curso e Acadêmica para que os links serem repassados para os alunos, 

no máximo, até o dia seguinda à aula realizada. 

Além do mais, dentro do processo de aprendizagem o aluno é apresentado 

inicialmente ao 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 e 

serve para o aluno acompanhar o desenvolvimento da disciplina durante o semestre. Os 

dados da tabela adiante expõem se os professores estão apresentando o plano de ensino 

das disciplinas aos discentes. 
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Tabela 17 – O professor apresenta, discuti e disponibiliza o plano de ensino da 

disciplina na primeira semana de aula. 

 

Disciplinas 

Sempre – Quase Sempre – Raramente  

Nunca 

2020.2 2019.2 2018.2 

Análise das Demonstrações 

Contábeis II 

-- 77% 100% 

Ciências Atuariais Aplicada à 

Contabilidade 

94% 

 

100% 100% 

Consultoria Empresarial 85% -- -- 

Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público 

-- 80% -- 

Contabilidade Avançada 77% 75% 100% 

Contabilidade Comercial e 

Empresarial I 

-- 80% -- 

Contabilidade Comercial e 

Empresarial II 

80% -- 80% 

Contabilidade Intermediária 79% 83% -- 

Contabilidade Internacional -- -- 70% 

Contabilidade Socioambiental 66% -- -- 

Contabilidade Tributária -- -- 80% 

Direito Empresarial 83% 100% 60% 

Empreendedorismo -- 71% -- 

Estatística Básica -- -- 80% 

Introdução à Administração 85% 100% 80% 

Introdução à Economia -- 100% -- 

Laboratório Contábil II -- -- 80% 

Legislação Societária e Comercial 55% -- -- 

Legislação Trabalhista 62% -- -- 

Língua Brasileira de Sinais (libras) -- 80% -- 

Matemática Comercial e 

Financeira 

-- 100% -- 

Mediação e Arbitragem -- -- 100% 
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Metodologia do Trabalho 

Científico 

-- 100% 70% 

Perícia Contábil  50% 88% 60% 

Planejamento Tributário 78% -- 83% 

Prática Contábil I -- 80% -- 

Prática Contábil IV -- 60% 100% 

Prática Contábil V (LabCon VI) 50% 62% 60% 

Sistema de Informações Gerenciais -- 80% 90% 

Teoria Contábil -- -- 50% 

Tópicos Avançados em 

Contabilidade 

60% 83% 80% 

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

 

Percebe-se por meio da tabela acima que todos os docentes do curso de Ciências 

Contábeis da FAS apresentam e disponibilizam o plano de ensino da disciplina, nos 

primeiros dias de aula. Isso também ratifica outro ponto forte. 

O processo de autoavaliação pessoal do discente nada mais é do que o exercício 

prático de lançar um olhar crítico sobre as próprias características com o objetivo de 

conhecer pontos fortes, ou seja, aqueles que ajudam no crescimento acadêmico, bem 

como os pontos de melhoria, que são aqueles que necessitam de um olhar mais 

aprofundado não só pelo aluno, mas por toda comunidade acadêmica. O Gráfico 16 

expressa a autoavaliação pessoal do corpo discente da Faculdade do Seridó, no período 

de 2020. 

 

Gráfico 16 – Autoavaliação pessoal dos discentes da FAS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, dezembro/2020)  
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 Chama-se atenção para o resultado apresentado no gráfico acima em relação à 

regularidade dos estudos pelos discentes, já que uma representação significativa expõe 

que quase sempre ou às vezes é que eles procuram estudar com antecedência os 

conteúdos das disciplinas. 

 

4.6.1 Avaliação da Infraestrutura da Faculdade do Seridó 

 

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

(2018), o desempenho dos discentes que estudam em ambientes com boa infraestrutura 

é superior ao dos que não dispõem de ambientes adequados5. 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 a Instituição. E, no caso, o ideal é que parte da receita que entra na 

IES seja direcionada para melhorias das estruturas básicas, físicas e de apoio acadêmico. 

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 discentes na Instituição.  

Acentua-se que no início do ano de 2019 a FAS passou por reforma em diversos 

setores acadêmicos, melhorando a sua infraestrutura de salas de aulas, pátio, 

estacionamento, banheiros, entre outros. Ressalta-se que esses espaços são adequados 

para o atendimento das pessoas com mobilidade reduzida ou que necessitam de 

atendimento especial. Deste modo busca-se comparar a opinião dos discentes referente à 

infraestrutura existente da Faculdade do Seridó nos últimos anos.   

 

  

 
5 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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Tabela 18 – Avaliação da Infraestrutura Física das Salas de Aulas da FAS pelo 

Corpo Discente. 

 

Salas de Aulas 

Excelente  –  Bom  –  Regular  

  Ruim  –  Péssima 

2019.2 2018.2 

Acústica 66% 48% 

Espaço 42% 41% 

Cadeiras 29% 31% 

Iluminação 50% 45% 

Climatização 42% 28% 

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

 

Opta-se por não fazer referência ao ano de 2020, na Tabela 18, tendo em vista 

que no referido período, as aulas presenciais foram substituídas pela remota emergencial 

devido à pandemia de Covid-19. Assim, analisando apenas os outros dois anos, percebe-

se uma evolução nos índices em 2019, no entanto, a exceção foi às cadeiras que foram 

consideradas ruins. Esse item há algum tempo vem sendo objeto de reclamação pelos 

discentes, como também foram citadas pelos avaliadores do MEC, em 2019, quando 

relataram que “as cadeiras são rígidas e oferecem pouco conforto aos discentes”, 

merecendo assim, uma atenção maior por parte dos gestores da IES. 

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 é necessário que esse ambiente 

seja salubre e confortável a fim de garantir o bem estar do indivíduo, sua segurança e 

produtividade.  

Como resultado, investir periodicamente no acervo da biblioteca permite aos 

seus usuários constante renovação de conhecimento6. No entanto, a ausência disso, pode 

acarretar déficit de aprendizagem, além da evasão do curso. Deste modo alguns 

elementos como, por exemplo, a iluminação, o espaço, entre outros, se tornam 

essenciais para um ambiente confortável aos estudos. Prontamente, a tabela a seguir 

expõe a opinião dos discentes em relação à infraestrutura da biblioteca da FAS. 

 
6 Quantidade de livros novos adquiridos pela FAS: Em 2018, foram 105 exemplares e em 2019, mais 181 

exemplares. Totalizando 286 exemplares.   



59 
 

 

Tabela 19 – Avaliação da Infraestrutura Física da Biblioteca da FAS pelo Corpo 

Discente. 

 

Biblioteca 

Excelente  –  Bom  –  Regular  

  Ruim  –  Péssima 

2019.2 2018.2 

Acústica 75% 52% 

Espaço 54% 55% 

Acervo 71% 45% 

Iluminação 66% 50% 

Climatização 37% 38% 

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

 

Percebe-se acima que praticamente todos os itens relacionados à biblioteca da 

FAS, tiveram a avaliação considerada bom pelos discentes. Contudo, a climatização 

desse setor é o item que possivelmente merece um olhar mais criterioso por parte da 

gestão da IES, já que apresentou conceito regular.  

Em relação à tecnologia que é empregada no curso de graduação, na qual não 

deve ser deixada de lado, em momento algum, quando se fala em investir na 

infraestrutura de uma IES. Nesse sentido, os computadores e os softwares oferecidos em 

laboratórios de atividades práticas devem acompanhar o rápido avanço tecnológico para 

não ficarem obsoletos as suas reais funções de ensino-aprendizagem. Imediatamente, 

partindo dessa ideia, busca-se conhecer como os discentes da FAS consideram a 

infraestrutura do laboratório de prática acadêmica do curso de Ciências Contábeis. 

 

Tabela 20 – Avaliação da Infraestrutura Física do Laboratório de Práticas 

Acadêmicas da FAS pelo Corpo Discente. 

 

Laboratório 

Excelente  –  Bom  –  Regular  

  Ruim  –  Péssima 

2019.2 2018.2 

Acústica 66% 45% 

Espaço 71% 38% 

Equipamentos 50% 32% 
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Iluminação 54% 35% 

Climatização 37% 40% 

Acesso a rede (internet) 50% 40% 

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

 

Dessa forma, a tabela acima, mostra-se de certa forma uma evolução nos itens 

avaliados de um ano para outro. Todavia, cabendo uma atenção priorizada à 

climatização e ao acesso a rede de internet por parte da IES. A climatização desse 

ambiente também foi objeto de questionamento pelos avaliadores do MEC, em 2019, 

quando relataram que a “sala possui pouca ventilação e espaço para o conforto dos 

discentes atuarem em grupo”. No entanto, houve no ano de 2020, a expansão dos pontos 

de rede de internet em todas as salas do prédio, troca dos roteadores wi-fi e switches, 

além de todo o cabeamento da rede ethernet. 

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. No caso, se os banheiros forem 

sujos ou desarrumados, a impressão deixada será a pior possível. Por isso, busca-se 

conhecer como os discentes da FAS consideram o serviço de limpeza dos banheiros da 

faculdade. 

 

Tabela 21 – Avaliação do Serviço de Limpeza das Instalações Sanitárias da FAS 

pelo Corpo Discente. 

Banheiros Limpeza 

2019.2 2018.2 Média 

Excelente 42% 37% 39,5% 

Bom 38% 49% 43,5% 

Regular 12% 10% 11% 

Ruim 8% 4% 6% 

Péssimo 0% 0% 0% 

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

 

Com base na tabela acima se percebe que o serviço de limpeza nos banheiros da 

faculdade apresenta média para conceito bom, ou seja, resultado satisfatório. 
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4.6.2 Avaliação das Atividades de Extensão da Faculdade do Seridó  

 

As práticas de extensão da FAS são serviços e/ou 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.  

As atividades de extensão se reúnem em um objetivo comum: integrar a 

comunidade acadêmica e a população externa em serviços que ofereçam soluções das 

quais elas precisam. Com isso a Instituição cumpre uma função social, importante ao 

transformar o conhecimento científico em ações benéficas para comunidade local e isso 

se constitui em um importante e eficaz instrumento institucional, que promove a troca 

de saberes e a integração com a sociedade. Adiante estão relacionadas algumas dessas 

atividades desenvolvidas ao longo do triênio 2018 a 2020 pela Faculdade do Seridó. 

 

Tabela 22 – Atividades de Extensão Desenvolvida pela FAS. 

Atividade de Extensão Ano 

XI ENEP – Encontro de Estudantes, Extensão e Pesquisa. II 

Café Contábil. 

 

 

 

2 

0 

2 

0 

Webinário “Conversando Sobre o Transtorno do Espectro 

Autista”.  

Webinário “Medidas Contra a Crise”. 

Webinário “Organizando os Estudos em Tempo de Isolamento 

Social”. 

Webinário “Transformação Digital: A evolução na Secretaria 

de Tributação do Estado do RN”. 

Live “Uma experiência de alegria e sucesso em meio à 

diversidade”. 

Ação Social no Abrigo Monsenhor Paulo Herôncio. 2 

0 

1 

9 

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

I Mostra de Profissões. 

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

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

Maratona de Negócios Sociais, promovida em parceria com o 

Sebrae. 

 

 

 

2 

0 

1 

8 

 

 

Programa de Impacto Social e Ambiental, promovido em 

parceria com o Sebrae. 

Projeto de Extensão denominado Contabilizando Solidariedade. 

Projeto de Extensão relacionada à Ética e Responsabilidade 

Social, realizado na Escola Municipal Ausônio Araújo, na 

cidade de Currais Novos. 

Projeto de Metodologia da Pesquisa, intitulado de Comunidade 

Negros do Riacho: custos e preços dos seus produtos. 

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

 

 Ressalta-se que as atividades de extensão realizadas no ano de 2020 foram todas 

na modalidade remota, tendo em vista à pandemia de Covid-19. A partir do segundo 

semestre de 2019, o NAF da FAS, passou a ter 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. 
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Gráfico 17 - A atividade desenvolvida no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) 

está contribuindo para o desenvolvimento teórico e prático, como também 

produzindo resultados positivos para a sociedade. 

 

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

 

Como resultado, o gráfico acima expressa um resultado satisfatório o qual 

destaca a importância do desenvolvimento dessa atividade para o corpo discente da 

faculdade, já que interliga o desenvolvimento teórico com a prática. Destaca-se que as 

atividades do NAF, em 2020, foram paralisadas tendo em vista à pandemia de Covid-

19. 

 

4.6.3 Avaliação do Projeto de Pesquisa da Faculdade do Seridó 

 

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 iniciação científica – Grupo de Pesquisa Contabiliza 

Seridó – é relativamente jovem, no entanto, com bons frutos já colhidos, conforme se 

pode observar na tabela abaixo. 

 

Tabela 23 – Trabalhos Relacionados ao Grupo de Pesquisa da FAS  

Tipo Ano/Mês 

Oficina sobre tipos de pesquisas: Qualitativa 2019/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). 

 

 

2019/Outubro 
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Universidade Estadual do Centro-Oeste. 

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    

 

2019/Setembro 

Oficina sobre Revisão da Literatura 2019/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). 

 

 

2019/Maio 

I Seminário de Pesquisa da FAS – Tendências em 

Contabilidade e Finanças: para onde estamos indo ?  

2019/Maio 

Oficina Metodológica: Noções de métodos quantitativos  2019/Maio 

Oficina Metodológica: Noções de métodos qualitativos 2019/Abril 

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

 

Realça-se que outros trabalhos de pesquisa envolvendo discentes da graduação e 

da pós-graduação foram publicados sob supervisão dos docentes do grupo de pesquisa, 

como, 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 nove 

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

acadêmico envolvido já que proporciona aos discentes a construção de conhecimento 

 
7 Trabalho premiado: 2ª colocação no referido evento. 
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em diversas áreas, introduzindo no mundo da pesquisa científica, estimulando-o a 

conhecer, descobrir e produzir conhecimento, mediante a pesquisa. 

Adiante o Gráfico 18 mostra a opinião dos discentes participantes do grupo de 

pesquisa da FAS, em relação à atividade desenvolvida por eles, em 2019, e se está 

contribuindo para o seu desenvolvimento teórico e prático.    

 

Gráfico 18 – A atividade desenvolvida no Grupo de Pesquisa "Contabiliza Seridó" 

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

produzindo resultados positivos para a sociedade e para faculdade. 

 

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

 

Como se percebe no gráfico acima, o resultado apresentado é satisfatório, o qual 

destaca a importância do desenvolvimento dessa atividade para o corpo discente da 

faculdade já que interliga o desenvolvimento teórico com a prática, além de produzir 

resultados positivos para a sociedade. Reforça-se que as atividades do Grupo de 

Pesquisa, em 2020, foram paralisadas tendo em vista à pandemia de Covid-19. 

 

4.6.4 Feedbacks Realizados pelo Corpo Discente 

 

Conhecer os elogios as sugestões e as críticas são importantes indicadores para 

auxiliar tanto no desenvolvimento do curso quanto do crescimento da Instituição já que 

esses feedbacks possibilitam detectar as falhas no processo acadêmico e institucional, 

como também permanecer com as ações que vêm dando certo. A seguir são exibidos 

alguns dos feedbacks relatados pelos discentes da FAS. 

 

  



66 
 

Tabela 24 – Feedbacks Relatados pelo Corpo Discentes da FAS. 

Elogios 

2020.2 2019.2 2018.2 

Só tenho a elogiar o 

empenho de toda equipe 

maravilhosa pela 

dedicação em ensinar em 

tempos tão difíceis e 

parabenizar a dedicação 

dos professores diante do 

atual cenário. 

A faculdade se esforça 

bastante para atender as 

necessidades dos alunos e 

se compromete para 

melhorar o curso existente. 

Professores dedicados, 

trazendo a prática para 

dentro da sala de aula. 

A toda gestão maravilhosa 

e presente a todo o 

momento. 

A faculdade está de 

parabéns pelas reformas 

nas salas de aulas, 

principalmente, na parte de 

iluminação e dos 

equipamentos de 

arcondicionados. 

O atendimento das 

secretárias acadêmicas. 

A todos os funcionários e 

professores da faculdade. 

O secador de mãos dos 

banheiros foi uma ótima 

aquisição realizada. 

A faculdade vem 

melhorando bastante. 

A boa parte dos 

professores pelo esforço 

para tentar transmitir 

conhecimento em meio às 

dificuldades vivenciadas 

neste ano. A equipe 

administrativa por serem 

tão prestativas. 

Os eventos realizados pela 

faculdade são 

maravilhosos. 

 

 

 

 

 

-- 

Agradecer a faculdade que 

mesmo diante da 

pandemia de Covid-19 

está sempre a disposição 

 

-- 

 

-- 
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dos alunos. 

Sugestões 

2020.2 2019.2 2018.2 

Os professores discutirem 

sobre as provas realizadas 

na semana seguinte à 

aplicação, na intenção de 

corrigir os erros dos 

alunos. 

Retornar com as aulas do 

projeto Terças do Saber ou 

equivalente. 

Definir prazo no 

calendário acadêmico para 

os docentes disponibilizar 

as notas no sistema da 

faculdade. 

A contratação de novos 

professores de excelência, 

tendo em vista a saída de 

profissionais de referência 

no ensino, nos últimos 

anos. 

A faculdade ter aulões 

preparatórios quinzenais 

ou mensais para o exame 

do CRC. 

O modelo das avaliações 

poderia ser padronizado na 

faculdade. 

Que alguns professores 

revejam suas metodologias 

de ensino.  

Alguns professores serem 

mais ágeis ao 

disponibilizar as notas de 

cada unidade. 

 

-- 

 

Buscar parcerias de ensino 

com professores de 

excelência que deixaram a 

faculdade, quando forem 

ofertar minicursos, 

palestras, etc. 

 

 

-- 

 

 

-- 

A faculdade investir em 

equipamentos para os 

professores ministrar às 

aulas na modalidade 

remota, como, por 

exemplo, aquisição de 

mesa digital. 

 

 

-- 

 

 

-- 

No caso de permanecer -- -- 
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com a modalidade remota 

de aula, que disciplinas 

envolvendo cálculo não 

sejam ofertadas. 

Não juntar as turmas de 

anos distintos para cursar 

disciplinas. 

 

-- 

 

-- 

Criticas 

2020.2 2019.2 2018.2 

Dificuldade nas 

orientações recebidas para 

a elaboração do TCC. 

Os atrasos na inicialização 

das aulas, após o retorno 

do intervalo, estão 

prejudicando o andamento 

das aulas. 

As cadeiras das salas de 

aulas são pequenas, não 

acolchoadas e 

desconfortáveis. 

Problema com a didática 

de determinado professor, 

além de não seguir com 

planejamento lógico das 

aulas.  

Melhorar as aulas de 

laboratório. 

Dificuldade de 

acompanhar a metodologia 

utilizada por alguns 

professores. 

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

 

Os relatos acima são importantes fontes históricas sobre as percepções 

acadêmicas dos discentes na Faculdade do Seridó, por isso merecem toda atenção por 

parte de cada setor responsável envolvido, além de ser objeto de discussão nos 

colegiados e nas reuniões acadêmicas. 

 

4.6.5 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

O fato de o processo de ensino-aprendizagem não depender 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 futuro, que esse relatório é desenvolvido. 
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Nesse sentido, durante a faculdade os discentes do curso 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-se satisfatórios frentes os 

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

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

los: 

 

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

discentes a melhorarem a parte escrita e a formulação de ideias textuais; 

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

os Gestores, a Coordenação de Curso e os demais envolvidos; 

✓ A Coordenação de Curso levar para as reuniões dos Colegiados de Curso e do 

NDE, ações extraídas do presente relatório que contribuam para uma melhoria do 

aprendizado dos discentes, e que sejam evidenciadas e apropriadas por esses colegiados; 

✓ As atividades de extensão consideradas exitosas sejam retomadas a partir do 

próximo ano, à medida que as aulas na modalidade presencial forem sendo retomadas; 

✓ O Coordenador de Estágio desenvolver pesquisa científica com os alunos que 

estão ou já realizaram estágio supervisionado; 

✓ O gestor institucional e acadêmico viabilizar estudo e/ou orçamento para 

substituição futura das cadeiras das salas de aulas para o modelo universitário. 

 

 

  

https://www.contabeis.com.br/contabil/ciencias_contabeis/
https://www.contabeis.com.br/contabil/ciencias_contabeis/
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4.7 EGRESSOS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA FACULDADE DO 

SERIDÓ  

 

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 continuada, 

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. Além disso, o seu acompanhamento pode e 

deve ser feito através da manutenção da oferta de educação continuada, incentivo a 

participação de eventos e apresentação da produção científica e cultura. Sendo assim, 

em 2018 foi perguntado aos ex-alunos se atualmente eles estão exercendo alguma 

atividade laboral e o resulta é expresso no gráfico a seguir.   

 

Gráfico 19 – Atualmente exerce alguma atividade laboral. 

 

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

 

Percebe-se que aproximadamente 85% desses egressos estão exercendo alguma 

atividade laboral e isso é bastante positivo. No entanto, a maior parte relata que trabalha 

em outra área de formação, talvez por não terem o registro de habilitação profissional 

do CRC, algo que é relativamente comum à profissão já que a média nacional de 

aprovação não ultrapassa 40% dos candidatos inscritos. 

A satisfação profissional independente do setor de atuação é um fenômeno 

complexo e de árdua explicação, devido à variedade de seus pontos de vista e 

concepções, pois são questões próprias de cada indivíduo. Prontamente, buscam-se 

conhecer dos egressos da FAS como eles estão satisfeitos em relação à atividade 

profissional atualmente exercida. Adiante isso é expresso pelo Gráfico 20.  
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Gráfico 20 – Nível de satisfação em relação à atividade profissional desenvolvida. 

 

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

 

Dos egressos que estão exercendo alguma atividade laboral contata-se que 

aproximadamente 57% deles estão satisfeito ou bastante satisfeitos. 

Já em 2019 buscou-se obter mais informações dos egressos da FAS, todavia, 

apenas um dos quatorze egresso respondeu a solicitação enviada de pesquisa. As 

principais informações referentes a esse ex-aluno estão apresentadas a seguir: 

 

✓ Egresso residente e trabalhando na própria cidade de Currais Novos/RN, atuando 

no setor privado, mais precisamente em escritório contábil. Porém, ainda não prestou o 

exame do CRC 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.  

No ano seguinte, em janeiro de 2020, o Coordenador da CPA, publicou na 

Revista Brasileira de Contabilidade nº 241, edição jan-fev/2020, o artigo intitulado 

“Percepção dos discentes e grau de satisfação dos egressos com o curso de graduação 

em Ciências Contábeis da Faculdade do Seridó (RN)”, como forma de complementação 

do acompanhamento dos egressos. 

 

4.7.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

A participação dos egressos nos eventos da FAS fortalece o vínculo com a IES e 

traz novidades do mercado de trabalho, além de incentivar os graduandos a continuarem 

sua jornada acadêmica. Os momentos oportunizados por semanas acadêmicas, palestras 
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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. Mesmo entendendo que esse processo é voluntário 

para os respondentes. Essa dificuldade pode ser vista também em algumas literaturas, 

como, por exemplo, quando Sinder e Pereira8 (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”). 

Nessa esteira, pensando em um desenho metodológico para um estudo de 

egressos, a utilização do resultado da pesquisa possa subsidiar o NDE do curso e na 

melhoria contínua do PPC, esta CPA propõe o aprimoramento em alguns itens:  

 

✓ Construção de 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; 

✓ Desenvolver o estudo dos egressos juntamente com o Grupo de Pesquisa da FAS 

a fim de subsidiar a decisão para oferta de cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão; 

✓ 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. 

 

  

 
8 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. 

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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4.8 AUTOAVALIAÇÃO PELO CORPO DOCENTE 

 

A partir do momento que a CPA divulga e discutem os dados produzidos nos 

relatórios, esses documentos possibilitam os setores acadêmicos e não diferentemente 

do corpo docente de se apropriarem de informações para auxiliar nas ações e decisões 

futuras. Assim, o gráfico adiante traz a informação se o corpo docente tem se apropriado 

dos relatórios de autoavaliação institucional para aperfeiçoamento das atividades 

acadêmicas. 

 

Gráfico 21 – Os relatórios de autoavaliação institucionais têm sido apropriados 

pelo corpo docente como forma efetiva de aperfeiçoamento das atividades 

acadêmicas. 

 

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

 

 O resultado expresso no gráfico acima se apresenta de forma satisfatória e 

pretende a ser objeto de fortalecimento dos aperfeiçoamentos das atividades acadêmicas 

com o passar dos anos.    

 Lecionar de forma remota é algo novo para a maioria do corpo docente da 

Faculdade do Seridó e encontrar uma forma de se adaptar mais rapidamente passa por 

diversas situações, como também pelo o que a IES pode lhe proporcionar pela busca de 

boas práticas pedagógicas acadêmicas. Adiante, a tabela 25 mostra como os professores 

consideram algumas situações em relação ao período de trabalho remoto emergencial e 

das atividades não presenciais.  

  



74 
 

Tabela 25 – No período de trabalho remoto emergencial e das atividades não 

presenciais. 

Período de Trabalho 

Remoto 

Excelente   Bom Regular Ruim Desconheço 

2020 

A divulgação do 

processo de 

autoavaliação 

institucional 

promovida pela CPA. 

 

88% 

 

12% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

As condições 

oportunizadas pela 

Instituição para a 

realização de práticas 

pedagógicas, tais 

como: às aulas 

teóricas, uso de 

tecnologias de 

informação e 

comunicação. 

 

 

 

37% 

 

 

 

50% 

 

 

 

13% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

As medidas adotadas 

para garantir a 

permanência e o êxito 

do estudante, com 

foco na prevenção das 

causas de evasão e 

retenção. 

 

 

37% 

 

 

50% 

 

 

13% 

 

 

0% 

 

 

0% 

A disseminação dos 

conhecimentos 

adquiridos na 

capacitação para uso 

das tecnologias 

remotas (Google Meet 

e Classroom). 

 

 

 

37% 

 

 

 

37% 

 

 

 

26% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (CPA/FAS, dezembro/2020) 
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 Como implicação, percebe-se na tabela acima um resultado satisfatório, no 

entanto, merecendo um olhar especial ao item relacionado à disseminação da 

capacitação para uso das tecnologias remotas, pois proporcionou a maior taxa regular. 

Isso de certa forma reforça a necessidade dos professores terem mais orientações ou 

passarem por outros cursos relacionados às tecnologias remotas.   

 As políticas de gestão é um importante indicador para conhecer se o caminho 

trilhado pela IES está sendo adotado pelos setores, no caso, o acadêmico. Por isso 

busca-se conhecer dos professores como eles distinguem as políticas acadêmicas. A 

tabela adiante mostra os resultados. 

 

Tabela 26 – Em relação às políticas de gestão. 

Políticas de Gestão Sim Não Desconheço 

2020 

Houve mudanças positivas em prol de evidenciar 

que há favorecimento de uma melhoria contínua 

das ações e integração de atuação da Coordenação 

de Curso e os docentes. 

 

 

75% 

 

 

25% 

 

 

0% 

Houve mudanças positivas em prol de evidenciar 

que há favorecimento de uma melhoria contínua 

das ações e integração de atuação da Coordenação 

Acadêmica e os docentes. 

 

 

75% 

 

 

25% 

 

 

0% 

Houve mudanças positivas em prol de evidenciar 

que há favorecimento de uma melhoria contínua 

das ações e integração de atuação da Gestão 

Institucional e os docentes. 

 

 

62% 

 

 

25% 

 

 

13% 

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

 

 Os resultados apresentados acima estão de forma satisfatória, porém é 

interessante que as coordenações e a gestão institucional conheçam e debatam os 

motivos de alguns professores discordarem a fim de buscar uma melhor integração das 

ações acadêmicas.     

 Entre outras aptidões, atuar com eficiência e ética é um excelente indicador para 

qualquer atividade ou profissão desempenhada. A tabela adiante expressa o ponto de 

vista do corpo docente em relação à coordenação de curso da FAS. 
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Tabela 27 – Em relação à Coordenação de Curso. 

Políticas de Gestão Sim Não Desconheço 

2020 

Atua com eficiência na execução das 

atividades planejadas relacionadas ao Curso 

de Ciências Contábeis. 

 

62% 

 

25% 

 

13% 

Atua com eficiência na execução das 

atividades planejadas relacionadas ao Núcleo 

Docente Estruturante. 

 

75% 

 

25% 

 

0% 

Atua com eficiência na execução das 

atividades planejadas relacionadas ao 

Colegiado de Curso. 

 

50% 

 

25% 

 

25% 

Mantém postura ética, respeitosa e está 

disponível para atender/receber o corpo 

docente. 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

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

 

Os resultados publicados na tabela acima são satisfatórios, mas torna-se 

interessante que em reuniões futuras a coordenação de curso busque conhecer e debater 

os motivos de alguns professores discordarem a fim de buscar uma melhor integração 

das atividades acadêmicas. 

 Em tempos de aula remota emergencial torna-se importante que as aulas estejam 

o mais breve possível disponível para os alunos já que alguns não conseguem assistir as 

aulas em tempo real, devido entre outros motivos, a uma internet não adequada ou por 

residirem em sítios. Nesse sentido foi perguntado ao corpo docente em quanto tempo 

após a aula ministrada, o link da aula gravada é disponibilizada para os alunos. O 

resultado é expresso no gráfico adiante.  
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Gráfico 22 – Prazo de envio do link para os discentes no período de aulas remotas 

emergenciais. 

 

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

 

 O resultado acima aponta que alguns ajustem devem ser realizados a fim 

diminuir o prazo de envio do link das aulas gravadas para os alunos. Assim, cabe a 

coordenação de curso, se achar procedente e conveniente, reorientar o corpo docente em 

relação a esse prazo.  

 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. O PPC na medida em que define a formação do aluno, um projeto de vida 

humana estar em formação, pois, por meio do que nele está planejado, define-se qual o 

modelo de sociedade pretende-se construir. Deste modo, indagar aos docentes da FAS 

se o curso contábil oferece atividades acadêmicas compatíveis com o proposto no PPC 

tornar-se imprescindível. Os resultados dos dois últimos anos estão expressos na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 28 – O curso de Ciências Contábeis oferece atividades de práticas 

acadêmicas compatíveis com o proposto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

Práticas Acadêmicas  2019.2 2018.2 Média 

Sim 87% 73% 80% 

Não 13% 9% 11% 

Desconheço 0% 18% 9% 

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

 

Como resultado, a tabela acima expressa que há compatibilidade de práticas 

acadêmicas com o proposto no PPC e de forma excelente, conforme média obtida. 
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O corpo docente também tem seu papel de responsabilidade nas ações 

colaborativas na busca de melhoria para o curso, o qual leciona. Além dele, a 

Coordenação de Curso ainda pode se valer de informações que são produzidas nos 

relatórios institucionais para auxiliar as ações atreladas tanto ao NDE quanto ao 

Colegiado de Curso. A tabela a seguir expõe a visão da Coordenação de Curso em 

relação a esses pontos.  

 

Tabela 29 – Percepção da Coordenação do Curso. 

Perguntas Respostas 

O corpo docente da faculdade apresenta 

ações colaborativas para a resolução das 

demandas do curso de Ciências 

Contábeis e como isso é evidenciado 

como práticas exitosas.   

Sim, vejo o corpo docente empenhado 

individualmente a cada ano. Desde as 

faltas comunicadas, aos assuntos das 

disciplinas e comprometimento.  

Os relatórios de autoavaliação 

institucional produzidos têm sido 

apropriados pelo NDE e como isso é 

evidenciado como forma efetiva de apoio 

às decisões do referido núcleo. 

 

 

Não houve resposta. 

Os relatórios de autoavaliação 

institucional produzidos têm sido 

apropriados pelo colegiado de curso e 

como isso é evidenciado como forma 

efetiva de apoio às decisões do referido 

colegiado. 

 

 

Não houve resposta. 

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

 

 É de grande importância que todas as perguntas realizadas sejam de fato 

respondidas, sejam elas, apresentando respostas positivas ou não, pois, se 

positivas é seguir com o que está no rumo certo e se negativas é encontrar 

meios para corrigi-las ou melhorá-las.   
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4.8.1 Feedbacks Realizados pelo Corpo Docente 

 

Conhecer os elogios as sugestões e as críticas são importantes indicadores para 

auxiliar tanto no desenvolvimento do curso quanto do crescimento da Instituição já que 

esses feedbacks possibilitam detectar as falhas no processo acadêmico e institucional, 

como também permanecer com as ações que vêm dando ao longo dos anos. A seguir 

são exibidos alguns dos feedbacks relatados pelos docentes: 

 

Tabela 30 – Feedbacks Relatados pelo Corpo Docentes da FAS. 

Elogios 

2020.2 2019.2 2018.2 

Secretaria Acadêmica 

sempre ativa, disposta a 

manter os professores com 

foco. 

Secretaria Acadêmica 

sempre disposta a 

contribuir mesmo 

sobrecarregada com 

atividades.  

A faculdade mantém 

sempre as portas abertas 

para os diálogos. 

A Coordenação de Curso 

sempre empregada em 

manter as relações entre 

alunos e professores. 

 

 

-- 

A interação teoria e prática 

a partir das intervenções 

de pesquisas e extensão 

associadas às disciplinas 

do curso. 

A Secretaria Acadêmica 

que atua sempre com 

rapidez na solução dos 

problemas. 

 

-- 

Muito positivo a criação 

do grupo de pesquisa na 

Instituição. 

Sugestões 

2020.2 2019.2 2018.2 

Melhorar a comunicação 

entre os setores e 

professores a fim de saber 

a quem se reportar. 

A Coordenação de Curso 

trazer novidades a ser 

desenvolvidas e 

implantadas na 

comunidade acadêmica. 

Definir melhor os papéis e 

às funções de cada um 

dentro da faculdade. 

Críticas 
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2020.2 2019.2 2018.2 

 

-- 

 

-- 

Docentes ficando ociosos 

durante o semestre. 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

O atual acompanhamento 

pedagógico junto aos 

professores é fragilizado, 

porque em sua maioria 

possui vínculos com outras 

instituições, além dos 

encontros acontecerem 

com menor frequência do 

que deveriam. 

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

 

Os relatos acima são importantes fontes históricas sobre as percepções 

acadêmicas do corpo docentes da faculdade e por isso merecem toda atenção por parte 

da coordenação, dos gestores, além de ser objeto de discussão nas reuniões acadêmicas. 

 

4.8.2 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 resultado, manter em seus quadros profissionais com titulação não só 

demonstra interesse em qualificar mais ainda o curso ofertado, como também possibilita 

compor mais facilmente o NDE e os colegiados acadêmicos, com as devidas titulações 

mínimas exigidas.  

A participação do corpo docente no processo de autoavaliação institucional, no 

triênio 2018 a 2020 produziu taxa média superior a 80%, sendo, portanto, exitoso a 

participação desse segmento. Os resultados apresentados tornam-se importantes para 

auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento da IES. Além disso, os pontos 

considerados insatisfatórios podem ser revistos e ajustados de acordo com o ponto de 

vista dos gestores e coordenadores.  

Nessa esteira e pensando em subsidiar as decisões acadêmicas, esta CPA propõe 

que sejam observadas: 
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✓ Na contratação de novos docentes para os quadros de a Instituição atentar-se 

para que a titulação seja suficiente para acolher a composição do NDE e dos 

Colegiados; 

✓ Nos colegiados a criação de um processo de avaliação sistemática de 

desempenho envolvendo os seus membros de forma que contribua para a melhoria das 

práticas de gestão, conforme expõe o relatório fornecido pelos avaliadores do MEC, em 

2019;  

✓ Nos conteúdos curriculares de cada disciplina ofertada ser constatada ações que 

diferenciem o curso dentro da área profissional, conforme expõe o relatório fornecido 

pelos avaliadores do MEC, em 2019; 

✓ No procedimento de avaliação de ensino-aprendizagem existam ações pontuais 

que contribuam para uma melhoria do aprendizado dos discentes, conforme expõe o 

relatório fornecido pelos avaliadores do MEC, em 2019; 

✓ Nas decisões do NDE seja também evidenciada com base a observância das 

DCN’s e nas novas demandas do mundo de trabalho, conforme expõe o relatório 

fornecido pelos avaliadores do MEC, em 2019. 
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4.9 AUTOAVALIAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS 

 

Desde o momento que a CPA divulga e discutem os dados produzidos nos 

relatórios, esses documentos possibilitam os setores acadêmicos e não diferentemente 

do administrativo, de se apropriarem de informações a fim de auxiliar nas ações e 

decisões futuras. Destarte, o gráfico adiante traz a informação se os funcionários 

administrativos têm se apropriado dos relatórios de autoavaliação institucional para 

aperfeiçoamento das atividades administrativas. 

 

Gráfico 23 – Os relatórios de autoavaliação institucionais têm sido apropriados 

pela Secretaria Acadêmica como forma efetiva de aperfeiçoamento das atividades 

administrativas. 

 

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

 

O resultado revelado no gráfico acima de certa forma foi prejudicado tendo em 

vista apenas um dos funcionários administrativos ter participado da autoavaliação. No 

entanto, cabe a ratificação que os referidos documentos são ricos em identificação de 

resultados e quando deixa de ser aproveitado por determinado setor, ele passa a ser um 

mero processo burocrático de avaliação e não de fortalecimento dos aperfeiçoamentos 

das atividades administrativas. 

 Atender a demanda interna e externa em tempo de pandemia de Covid-19 é algo 

novo e que pode demandar mais do setor administrativo. Assim, encontrar formas de se 

adaptar mais rapidamente a esse momento passa por diversas situações, como também 

por um ambiente de trabalho adequado e com suporte que proporcione exercê-lo com 

qualidade. Adiante, a tabela 31 mostra como os funcionários administrativos 

consideram algumas situações em relação ao período de trabalho remoto emergencial e 

das atividades não presenciais.  
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Tabela 31 – No período de trabalho remoto emergencial e das atividades não 

presenciais. 

Período de Trabalho 

Remoto 

Excelente   Bom Regular Ruim Desconheço 

2020 

A divulgação do 

processo de 

autoavaliação 

institucional promovida 

pela CPA. 

 

 

-- 

 

 

100% 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

As condições 

oportunizadas pela 

Instituição para a 

realização de práticas 

administrativas, tais 

como uso de tecnologias 

de informação e 

comunicação. 

 

 

 

100% 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

As medidas adotadas 

para garantir a 

permanência e o êxito 

do estudante, com foco 

na prevenção das causas 

de evasão e retenção. 

 

 

100% 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

O ambiente no qual você 

desenvolve suas 

atividades laborais, em 

relação ao suporte e a 

disponibilidade de 

materiais e 

equipamentos 

fornecidos pela 

Instituição para o 

desempenho das 

funções. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

A disseminação dos 

conhecimentos 

100% 

 

-- -- -- -- 
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adquiridos na 

capacitação. 

O atendimento a 

comunidade por meio 

dos canais de 

comunicação (telefone, 

página institucional, e-

mail e redes sociais) 

adotados pela faculdade 

para manter a sociedade 

informada sobre as 

notícias institucionais. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

A divulgação das ações 

institucionais. 

100% 

 

-- -- -- -- 

O suporte técnico 

referente ao sistema 

escolaweb. 

 

100% 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

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

 

As informações apresentadas acima são excelentes, mas representa a visão de 

apenas um funcionário administrativo.  

Já as políticas de gestão é um importante indicador para conhecer se o caminho 

trilhado pela IES está sendo seguido pelos setores, no caso, o administrativo. Por isso 

buscam-se conhecer dos funcionários administrativos como eles distinguem as políticas 

administrativas. A tabela adiante traz os resultados. 

 

Tabela 32 – Em relação às políticas de gestão. 

Políticas de Gestão Sim Não Desconheço 

2020 

Houve mudanças positivas em prol de evidenciar 

que há favorecimento de uma melhoria contínua 

das ações e integração de atuação da Coordenação 

de Curso e os funcionários administrativos. 

 

-- 

 

-- 

 

100% 

Houve mudanças positivas em prol de evidenciar 

que há favorecimento de uma melhoria contínua 

 

-- 

 

-- 

 

100% 
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das ações e integração de atuação da Coordenação 

Acadêmica e os funcionários administrativos. 

Houve mudanças positivas em prol de evidenciar 

que há favorecimento de uma melhoria contínua 

das ações e integração de atuação da Gestão 

Institucional e os funcionários administrativos. 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

100% 

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

 

As declarações na tabela acima expõem certa apreensão, tendo em vista o setor 

administrativo não conseguir evidenciar nenhuma melhoria contínua de ações atrelada 

às coordenações de curso, acadêmica e a gestão institucional, junto ao setor 

administrativo. Entretanto, cabe reforçar que o resultado corresponde à visão de apenas 

um funcionário respondente. 

Para desempenhar as atividades administrativas ou acadêmicas com mais 

segurança torna-se importante, além da capacidade técnica desenvolvida ter 

conhecimento de alguns documentos institucionais relacionados às atividades 

realizadas. Nessa linha é fundamental conhecer se os funcionários administrativos estão 

a par dos principais documentos institucionais. Isso é expresso no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 24 – O conhecimento relacionado aos instrumentos normativos e 

organizacionais, tais como: regimento interno, plano de desenvolvimento 

institucional e manual do aluno. 

 

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

 

A informação colhida no gráfico acima é em parte satisfatória, porém se refere 

apenas à resposta de um único funcionário administrativo. Prontamente, torna-se 
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oportuno que quando houver admissão de novos funcionários, a eles sejam apresentados 

os principais documentos institucionais e esses adotem o compromisso de leitura.     

 Dentro do senso comum, dizer que uma pessoa possui uma postura ética é 

referir-se a ela como um indivíduo íntegro, respeitoso, que se mantém fiel aos seus 

valores e costumes que privilegiam a sensatez e o bem estar coletivo, principalmente, 

dentro de uma instituição ligada à formação profissional. Adiante, o gráfico 25 traz a 

percepção dos funcionários administrativos, relacionados a esses quesitos e da 

disponibilidade para atendimento. 

 

Gráfico 25 – Mantém postura ética, respeitosa e está disponível para atender o 

corpo técnico administrativo. 

 

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

 

A resposta obtida no gráfico acima é satisfatória, apesar do relato do 

desconhecimento dessas posturas e disponibilidade atreladas ao ouvidor institucional. 

Todavia, essa declaração representa a opinião de um único funcionário participante da 

autoavaliação. Enfatiza-se também que o serviço prestado pela ouvidoria da faculdade é 

destinado ao atendimento de toda comunidade acadêmica, além do público externo 

quando demandado. Existem avisos espalhados por diversos setores da faculdade, como 

também na página institucional, nos grupos de whatsapp e nas aulas inaugurais, 

relacionadas aos canais de comunicação e das formas de atendimento da ouvidoria.  

 

4.9.1 Feedbacks Realizados pelos Funcionários Administrativos 

 

Conhecer os elogios, as sugestões e as críticas são importantes indicadores para 

auxiliar tanto no desenvolvimento do curso quanto do crescimento da Instituição já que 

esses feedbacks possibilitam detectar as falhas no processo administrativo, como 
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também permanecer com as ações que vêm dando ao longo dos anos. A seguir são 

exibidos alguns dos feedbacks relatados pelos funcionários administrativos: 

 

Tabela 33 – Feedbacks Relatados pelos Funcionários Administrativos da FAS. 

Elogios 

2020.2 2019.2 2018.2 

 

-- 

 O corpo docente é 

compreensivo as 

dificuldades enfrentadas 

pela Secretaria 

Acadêmica. 

Gratidão ao corpo docente 

e aos gestores da 

instituição que se superam 

a cada dia na busca do 

desenvolvimento da 

faculdade. 

Sugestões 

2020.2 2019.2 2018.2 

 

-- 

Treinamento periódico 

sobre como gerir as 

atividades administrativas 

e acadêmicas. 

Melhorar a infraestrutura 

física do setor 

administrativo. 

Críticas 

2020.2 2019.2 2018.2 

 

-- 

Imediatismo quanto às 

solicitações junto a 

Secretaria. 

Existência de único curso 

de graduação na 

instituição. 

-- O acúmulo de funções 

desenvolvidas. 

-- 

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

 

Os relatos acima são importantes fontes históricas sobre as percepções 

administrativas da faculdade e por isso merecem toda atenção por parte dos gestores 

envolvidos, além de ser objeto de discussão nas reuniões do setor. 
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4.9.2 Reflexões e Recomendações de Melhorias 

 

As atribuições de uma Secretaria Administrativa de uma IES é o “pulmão” de 

uma instituição já que ela compreende todo segmento acadêmico, como consequência, é 

demandada dia e noite. 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, esta CPA propõe que sejam observadas:  

 

✓ A responsabilidade de cada indivíduo dentro do setor administrativo a fim de 

padronizar o andamento do processo da Secretaria Acadêmica e com isso possibilitar 

mais autonomia e segurança administrativa; 

✓ A participação efetiva de todos os funcionários administrativos no processo de 

autoavaliação institucional; 

✓ A viabilidade de ampliação do quadro de funcionários administrativos. 
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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, esta análise contemplará as ações 

realizadas pela FAS, no último período do quinquênio deste PDI, relacionadas com seus eixos e 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%  Ao longo dos períodos avaliativos é notória a evolução 

do processo de acompanhamento e dos mecanismos 

utilizados pela CPA para analisar as ações 

institucionais. Isso pode ser constatado através dos 

relatórios produzidos, dos registros das reuniões (atas) 

realizadas pelos seus membros e dos feedbacks com a 

comunidade acadêmica. No triênio 2018 a 2020 o 
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ensino, pesquisa e 

extensão, do 

planejamento e da 

gestão da 

faculdade. 

processo de 

avaliação. 

processo de acompanhamento da autoavaliação pela 

CPA foi desenvolvido de forma continuada e 

satisfatória, com periodicidade semestral de análise. 

Entre outras, a ferramenta Google Forms foi utilizada 

na coletas dos dados pela CPA. Os resultados foram 

divulgados e discutidos por meio dos relatórios e 

reuniões com os setores acadêmicos (gestores, 

docentes, discentes e funcionários administrativos), 

além de disponibilizados no site da IES e em folders 

nas salas de aulas. Ratifica-se que diversos resultados 

produzidos foram apropriados pelos colegiados e 

conselhos superiores da IES. Ressalta-se que em 2020 

todos os processos da CPA (reuniões, discussões e 

divulgações) foram por meio remoto, devido à 

pandemia de Covid-19. 

 

Portanto, considera-se excelente a forma de 

acompanhamento. 
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Considerando que esta seção está dimensionada por eixo, os quais agrupam às suas respectivas dimensões, conforme recomenda os 

instrumentos de avaliação externa. As análises 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 autoavaliação institucional vem sendo um importante indicador de direcionamento para IES seja ele, na área 

administrativa, pedagógica e acadêmica. 

✓ Os dados produzidos pela CPA de certa forma são apropriados pelos colegiados, conselhos superiores e demais setores da IES, além de 

ser convertidos em ações exitosas. 

✓ O envolvimento da comunidade acadêmica no processo autoavaliativo tem sido satisfatório, conforme demonstrado no Gráfico 01, 

proporcionando a confiabilidade dos resultados. 

✓ As avaliações externas vivenciada pela IES foram de grande relevância para confirmação do norte da CPA, da gestão acadêmica e 

pedagógica.     
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Dimensão Objetivo (s) Meta (s) Indicador Resultado 

Desejado 

Situação 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Compartil

har a missão da 

instituição para 

todos os 

colaboradores 

administrativos e 

docentes, bem 

como corpo 

discente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de 

compartilhame

nto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo dos anos o compartilhamento da 

missão, valores e princípios da instituição é 

diversificado por meio da divulgação dos 

instrumentos: regimento acadêmico, manual 

do aluno e do próprio PDI, além de sua 

publicação no site institucional. Cabe 

ressaltar que a IES 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, como também, 

pelos indicadores alcançados no triênio 2018 

a 2020.  

 

Portanto, consideram-se satisfatórias as 

formas de compartilhamento da missão, 

valores e princípios da institucional. 
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(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. 

 

▪ Acompanh

ar frequentemente 

a implementação 

do PDI, através 

das ações, a cada 

ano, por meio da 

autoavaliação. 

 

Número de 

ações 

planejadas e 

número de 

ações 

executadas. 

 

100% 

 

 

O acompanhamento da implementação das 

ações e das metas do presente PDI é 

analisado e discutido periodicamente em 

reuniões entre os gestores, coordenadores, 

membros da CPA e demais colaboradores.  

 

Portanto, consideram-se satisfatórias as 

formas de implementações das ações e 

metas do referido PDI. 

 

(3) 

Responsabilidade 

Social da 

Instituição 

 

Desenvolver ações 

de responsabilidade 

social, inclusão 

social, 

desenvolvimento 

econômico e social, 

à defesa do meio 

ambiente, da 

memória cultural, 

 

▪ Criar no 

calendário 

atividades que 

contemplam os 

referidos temas. 

 

Número de 

atividades (22) 

 

05 

 

No decorrer dos anos diversos eventos 

foram concretizados pela IES, tendo às 

ações diretas com o proposto neste PDI e 

com a promoção de interdisciplinaridade e 

prática acadêmicas, entre elas, destacam-se, 

as realizadas no triênio 2018 a 2020:  

 

Em 2020: 

Não realizada devido à pandemia de Covid-
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da produção 

artística e do 

patrimônio cultural. 

19. 

 

Em 2019: 

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; 

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; 
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v) Projeto intitulado de Visita Técnica a 

Rede Mais Venâncio, desenvolvido sob 

orientação do docente da disciplina de 

Introdução à Administração; 

vi) I Mostra de Profissões, em parceria com 

outras IES da região; 

vii) Projeto intitulado de Reconect: 

renovando famílias com as alunas do CEJA, 

desenvolvido sob orientação do docente da 

disciplina de Introdução à Administração.  

 

Em 2018: 

i) NAF na praça;  

ii) Participação do projeto Maratona de 

Negócios Sociais, promovido pelo Sebrae; 

iii) Participação do Programa de Impacto 

Social e Ambiental, promovido pelo Sebrae;  

iv) Projeto denominado Contabilizando 

Solidariedade;  

v) Projeto de metodologia da pesquisa na 
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Comunidade Negros do Riacho. 

 

Portanto, consideram-se satisfatórias o 

cumprimento das ações de responsabilidades 

pela IES.   

 

(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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo dos anos 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. 

 

Portanto, consideram-se excelentes os meios 

de transmissão dos canais de comunicação 

pela IES. 
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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 dos eventos acadêmicos 

com as ações realizadas são 

permanentemente realizadas nos canais 

internos da faculdade (facebook, whatsapp, 

instagram e site institucional), além de 

divulgação nos canais externos (rádio e tv 

local), principalmente, no último triênio 

2018 a 2020. 

  

Portanto, consideram-se satisfatórias as 

atualizações realizadas nos canais 

institucionais. 

 

(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 

 

Número de 

programas 

(01). 

 

 

 

 

01  

 

 

 

 

 

 

A faculdade realizou projetos de atividades 

de extensão e pesquisa os quais os discentes 

estão envolvidos, entre eles, destacam-se: 

 

Em 2020: 

i) XI Encontro de Estudo, Extensão e 
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extensão e 

pesquisa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa (ENEP). 

 

Em 2019: 

i) X Encontro de Estudo, Extensão e 

Pesquisa (ENEP); 

ii) I Mostra de Profissões; 

iii) Grupo de Pesquisa Contabiliza Seridó. 

 

Em 2018: 

i) Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal.  

  

Destaca-se que os alunos envolvidos nesses 

projetos recebem carga horária para 

abaterem nas horas das atividades 

extracurriculares.  

 

Portanto, consideram-se satisfatórias os 

projetos de extensão e pesquisa 

desenvolvidos.  
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(9) 

Política de 

Atendimento aos 

Discentes 

 

▪ Buscar 

credenciar a 

instituição em 

programas de 

financiamento. 

 

Número de 

programas 

(01). 

 

 

01  

A FAS está apta a buscar o credenciamento 

em programas governamentais de 

financiamento para os discentes, desde 

quando passou por recredenciamento junto 

ao MEC, em 2019, o qual apresenta conceito 

de curso 4 (quatro) e institucional 3 (três). 

Cabendo, portanto, a decisão de credenciar-

se ao FIES, aos gestores institucionais, em 

momento oportuno. Todavia, à IES nos anos 

anteriores realizou incentivos à inclusão 

educacional por meio de desconto ofertado 

para os alunos residentes em outras cidades, 

assim como, a funcionários públicos e ex-

alunos de instituições parceiras da FAS. 

 

Portanto, por não ter atingido o objetivo 

principal de credenciar a IES, em pelo 

menos a um programa governamental, 

durante todo o quinquênio, considera-se 

insatisfatória a meta pretendida.  
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Neste sentido as análises 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: 

 

✓ Tanto a missão, valores e princípios institucionais quanto o plano de desenvolvimento institucional estão intrinsecamente relacionados 

aos objetivos desta IES. 

✓ O desenvolvimento institucional da FAS está convergindo com o seu compromisso social, educacional, cultural e profissional. 

✓ A relevância em continuar com os programas de extensão voltados ao meio ambiente, a responsabilidade social e a memória cultura, entre 

outros. 

✓ A possibilidade de ampliar o quantitativo de alunos matriculados na FAS, passa pelo ato de credenciá-la aos programas governamentais 

estudantis. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprimorar 

constantemente as 

políticas para o 

ensino, a iniciação 

científica, a pós-

graduação e a 

extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Revisar as 

políticas 

anualmente a fim 

de se manter 

alinhadas às 

exigências legais 

e do mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

revisões (04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodicamente as políticas acadêmicas são 

discutidas e revistas em reuniões acadêmicas e 

nos conselhos superiores entre os gestores, 

coordenadores e professores da faculdade, 

devidamente documentadas em atas, inclusive 

com participação da CPA. Isso pode ser 

constatado no triênio 2018 a 2020 com a criação 

o NAF, do grupo de pesquisa e atualização de 

documentos institucionais, como PDI e PPC. 

 

Portanto, consideram-se excelentes as revisões 

de políticas de ensino, iniciação científica, 

extensão e pós-graduação. 

 

 

 

 

 



102 
 

 

(2) 

Políticas para 

o ensino, a 

extensão e a 

iniciação 

científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir a 

realização da 

pesquisa e 

extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Criar 

grupos de 

pesquisa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

grupos criados 

(02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há apenas um grupo de pesquisa na FAS, 

denominado de Contabiliza Seridó, com 

atividades iniciadas no segundo semestre de 

2018 e com ótimos trabalhos desenvolvidos já no 

ano seguinte. Infelizmente devido à pandemia de 

Covid-19, em 2020, as atividades desse grupo de 

pesquisa foram paralisadas.  

 

Portanto, como não houve a implantação de 

novos cursos de graduação, conforme 

programado neste PDI, isso, impossibilitou a 

criação de mais um grupo de pesquisa. Dessa 

forma, considera-se satisfatória a criação de um 

único grupo de pesquisa.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram enviados professores e alunos para os 

seguintes eventos: 

 

Em 2020: 

 

Não atendida devido à pandemia de Civid-19. 

 

Em 2019: 

 

i) 13º Congresso de Gestão Pública do Estado do 

Rio Grande do Norte (CONGESP), em 

Natal/RN; 

ii) 24º Seminário de Pesquisa do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da UFRN, 

em Natal/RN; 

iii) II Encontro Seridoense de Estudantes e 

Profissionais da Administração (ESEPAD), em 

Caicó/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 2018: 

i) 12º Encontro Universitário de Contabilidade 

da UERN, na cidade de Patu/RN. 

 

Portanto, considerando o número de eventos 

totais participantes pelos professores e discentes, 

no triênio 2018 a 2020, consideram-se 

satisfatórias as participações aos eventos. 

 

 

 

No triênio 2018 a 2020 a FAS proporcionou 

diversas atividades de extensão, entre elas:  

 

Em 2020: 

i) XI ENEP - Encontro de Estudo, Extensão e 

Pesquisa. 

ii) Webinário Conversando Sobre o Transtorno 

do Espectro Autista. 
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iii) Webinário Organizando os Estudos em 

Tempo de Isolamento Social. 

iv) Webinário Transformação Digital: A 

evolução na Secretaria de Tributação do Estado 

do RN. 

 

Em 2019: 

i) X ENEP – Encontro de Estudo, Extensão e 

Pesquisa. 

ii) I Mostra de Profissões.  

iii) NAF, em parceria com o projeto Prefeitura 

Cidadã de Currais Novos.  

iv) Ação social intitulada de “Aquecendo com 

Amor”, no abrigo de idosos da cidade de Currais 

Novos. 

v) Ação social intitulada de “Lixo é Luxo” com 

os catadores da região de Currais Novos. 

vi) Ação social intitulada de “Reconect: 

renovando famílias com as alunas do CEJA”, na 

própria cidade de Currais Novos. 
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Em 2018: 

i) IX ENEP – Encontro de Estudo, Extensão e 

Pesquisa. 

ii) NAF na praça;  

iii) Ação Social no Abrigo de Idosos Nossa 

Senhora do Carmo: Os Cuidados na Alimentação 

e Orientação Nutricional;  

iv) Ação Social de Empreendedorismo em 

Mulheres do Lar;  

v) Ação Social na Casa do Pobre: Natal Especial; 

vi) Ação Social na Escola Municipal Ausônio 

Araújo: Ética e Responsabilidade Social;  

vii) Ação Social em parceria com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social da Cidade de 

Lagoa Nova: O Verdadeiro Presente de Natal; 

viii) Da Teoria a Prática: visita técnica à empresa 

Rui Cadete e ao CRC). 

 

Portanto, consideram-se excelentes as 

realizações das atividades de extensão. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FAS concluiu o ano de 2020 com apenas um 

único curso de graduação em funcionamento, 

bacharelado em Ciências Contábeis, com 

conceito 4 (quatro). Desde o segundo semestre 

de 2018 encontra-se em andamento a solicitação 

do processo junto ao MEC para a autorização de 

abertura do curso de Pedagogia.  

 

Portanto, considera-se insatisfatória a não 

implantação do novo curso de graduação, no 

prazo previsto deste plano de ação e metas 

institucional.  
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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 

 

 

No triênio 2018 a 2020 foram criados os 

seguintes novos cursos de pós-graduação 

(especialização): 

 

Em 2020: 

i) Auditoria e Planejamento Tributário. 

 

Em 2019: 

i) Gestão e Pessoas com Ênfase em Rotinas 

Trabalhistas. 

ii) Fisiologia do Exercício.      

 

Em 2018: 

i) MBA Gestão de Micro e Pequenas Empresas. 

 

Portanto, consideram-se satisfatórios os números 

de curso novos de pós-graduação criados.  
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Considerando o exposto, tem-se que as análises 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: 

 

✓ Investir em pesquisa de mercado contribuirá para a FAS conhecer as reais necessidades de demanda no ensino superior, na região de 

atuação. 

✓ A implantação de novos cursos de graduação é algo urgente e que deverá ser objeto de prioridade absoluta pela FAS. 

✓ Os cursos de pós-graduação representaram certo alívio financeiro para os cofres da faculdade, tendo em vista o seu quantitativo de 

discentes matriculados serem bem superior ao quantitativo de alunos matriculados na graduação.  

✓ Há alinhamento entre os projetos de extensão proposto no PDI e os realizados pela faculdade durante os anos. 

✓ A diversidade de projetos e ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica possibilitou os envolvidos conhecer e se relacionar com 

outro segmento da sociedade.   
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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 

 

 

 

Aprimorar 

constantemente à 

organização 

administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Contratar 

novos técnicos 

administrativos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Contratar 

novos 

professores; 

 

 

 

Número de 

colaboradores 

(04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

professores (25) 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Durante o triênio 2018 a 2020 a FAS 

praticamente permaneceu com apenas dois 

técnicos administrativos em atuação na área da 

Secretaria Acadêmica. Como os novos cursos de 

graduação não foram implantados, isso impactou 

diretamente na não ampliação do quadro de 

técnicos administrativos. 

Portanto, considera-se insatisfatória a não 

ampliação do quadro de novos técnicos 

administrativos.   

 

 

Durante o triênio 2018 a 2020 não houve 

ampliação do quantitativo de professores na 

Instituição, mas somente a reposição dos que 

saíram. Como os novos cursos de graduação não 

foram implantados, isso impactou diretamente na 

não ampliação do quadro de professores. 
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(5) 

Política de 

Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Executar 

plano de cargos, 

carreiras e 

salários; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de 

satisfação dos 

colaboradores 

com a execução 

do plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, considera-se insatisfatória a não 

ampliação do quadro de novos professores. 

 

 

Há um plano de cargos, carreiras e salários para 

os docentes e funcionários administrativos, no 

entanto, não ativo desde a sua criação, além de 

desatualizado. Em 2019, a taxa de otimismo em 

relação à perspectiva de ativação do referido 

plano, relacionada ao corpo docente e aos 

funcionários administrativos foi de 37,5% e 

100%, respectivamente. Em contrapartida, a 

faculdade contempla uma política de descontos 

para os docentes e funcionários nos cursos 

ofertados na pós-graduação pela Instituição, 

além da continuidade das progressões salariais 

por titulação, influenciando diretamente nos 

rendimentos. 

Portanto, considera-se insatisfatória a não 

ativação do plano de carreira, cargos e salários. 
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(5) 

Política de 

Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar 

frequentemente 

o corpo docente 

e administrativo 

 

▪ Oferecer 

cursos de 

qualificação para 

o corpo 

administrativo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de cursos 

(04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No triênio 2018 a 2020 foram ofertados e 

realizados alguns cursos online, além de 

participação em palestras, entre elas: 

 

Em 2020: 

i) Boas práticas higiênico-sanitárias e cuidado 

contra a Covid-19. 

 

Em 2019: 

i) Primeira Gestão: novos líderes. 

ii) Dicas de comunicação escrita com o professor 

Pasquale. 

ii) Mindset Digital.  

 

Em 2018: 

i) Gestão Financeira. 

ii) Liderança e Coaching. 

iii) Marketing e Vendas. 
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(5) 

Política de 

Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Oferecer 

capacitações para 

o corpo docente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de cursos 

(04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, consideram-se satisfatórias os cursos 

realizados pelo corpo técnico administrativo. 

 

 

 

No triênio 2018 a 2020 foram ofertados e 

realizados algumas capacitações, entre elas: 

 

Em 2020: 

i) Familiarizando a plataforma Google Sala de 

Aula. 

 

Em 2019: 

i) Palestra sobre transtorno do espectro 

(esquizofrenia e autismo). 

 

Em 2018: 

i) Palestra sobre Liderança e Coaching e 

Negócios de Impacto Social. 
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(5) 

Política de 

Pessoal 

 

 

 

 

 

▪ Enviar 

coordenadores 

para eventos de 

capacitação. 

 

 

 

 

 

Número de 

eventos (04) 

 

 

 

 

 

01 

 

Portanto, consideram-se satisfatórias as 

capacitações realizadas pelo corpo docente. 

 

 

 

No triênio 2018 a 2020 os coordenadores 

participaram dos seguintes eventos de 

capacitação: 

 

Em 2020: 

Não confirmaram participações. 

 

Em 2019: 

i) XV Encontro Norte-Rio-Grandense de 

Ciências Contábeis (ENCC) – Participação da 

Coordenadora de Curso; 

ii) Evento Education on Tour – Participação do 

Coordenador de Avaliação Institucional. 
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Em 2018: 

i) XIV Encontro Norte-Rio-Grandense de 

Ciências Contábeis (ENCC) – Participação do 

Coordenador de Curso. 

 

Portanto, consideram-se satisfatórias as 

participações dos coordenadores em eventos de 

capacitações. 

 

(6) 

Organização 

e Gestão da 

Instituição 

 

Aprimorar 

constantemente à 

organização 

administrativa 

 

▪ Mapear 

processos 

 

 

 

 

 

Número de 

processos (03) 

 

01 

 

No triênio 2018 a 2020 apenas um mapeamento 

dos processos da atividade administrativa foi 

realizada e/ou apresentada pela Secretaria 

Administrativa. Isso ocorreu no ano de 2020. 

 

Portanto, considera-se insatisfatória a quantidade 

de processos mapeados.   

 

(10) 

Sustentabili 

dade 

 

Aperfeiçoar a 

gestão financeira 

a fim de permitir 

 

▪ Elaborar 

orçamentos por 

cenários que 

 

Número de 

orçamento (06) 

 

 

03  

 

 

 

No triênio 2018 a 2020 não foram elaborados 

e/ou apresentados nenhum orçamento 

denominado: otimista, moderado e pessimista.  
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Financeira 

 

 

 

 

 

 

(10) 

Sustentabili 

dade 

Financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a continuidade 

da instituição e o 

cumprimento da 

sua missão 

institucional 

serão 

implementados de 

acordo com o 

qual ocorrer; 

 

 

 

▪ Buscar 

captar recursos 

para apoio às 

atividades; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

captações (01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, consideram-se insatisfatórias os 

orçamentos por cenários não realizados. 

 

 

 

 

 

No triênio 2018 a 2020 não houve captações de 

recursos por meio de parcerias com outras 

instituições privadas da região.    

 

Portanto, considera-se insatisfatória a não 

captação de recursos a apoio às atividades 

acadêmicas. 
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(10) 

Sustentabili 

dade 

Financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 

Sustentabili 

dade 

Financeira 

 

 

 

 

▪ Garantir 

recursos para as 

ações previstas no 

quinquênio do 

PDI; 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Elevar a 

receita com outras 

atividades que 

não sejam 

mensalidades; 

 

 

 

Valor total dos 

recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variação do valor 

da receita 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais 20% por 

ano 

 

 

 

 

 

 

Os recursos a certos investimentos acadêmicos 

foram impactados devido o baixo quantitativo de 

alunos matriculados na IES já que suas receitas 

são exclusivas das mensalidades acadêmicas. Por 

isso, algumas ações deste PDI foram 

postergadas. 

 

Portanto, considera-se satisfatória a garantia 

parcial dos recursos para as ações previstas no 

quinquênio deste PDI.  

 

 

Não houve comprovação da elevação da variação 

da receita que não sejam por mensalidades. 

 

Portanto, considera-se insatisfatória a não 

elevação das receitas com outras atividades que 

não sejam mensalidades.  
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(10) 

Sustentabili 

dade 

Financeira 

 

 

 

▪ Realizar 

reuniões com 

instituições 

financeiras a fim 

de conseguir 

melhores taxas. 

 

Número de 

reuniões (06) 

 

02 

 

De acordo com as suas necessidades 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 faculdade tem acesso e/ou 

esteja utilizando. 

 

Portanto, considera-se satisfatória a realização 

desse quesito. 

 

 

Prontamente, as análises 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: 

 

✓ O atual cenário do país forçou a FAS a fazer adaptações no seu planejamento orçamentário financeiro, com a finalidade de manter sua 

sustentabilidade e continuar honrando seus compromissos junto aos credores. 

✓ A IES encontra-se melhor dimensionada e os gestores vêm implementando novas rotinas e práticas que tem proporcionado mais 

celeridade, produtividade e otimização dos processos acadêmicos e administrativos. 
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✓ Há necessidade de atrelar cada ação do PDI à respectiva reserva de caixa a fim de garantir a execução do cronograma proposto. 

✓ Os planos de carreiras, cargos e salários tanto do corpo docente quanto dos técnicos administrativos deverão passar por atualizações para 

posterior ativação. 
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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 

conta com uma sala para 

realização das atividades 

de pesquisa.  

 

Portanto, considera-se 

excelente a efetivação 

desse quesito. 

 

 

Atualmente a faculdade 

não apresenta salas 

individuais para o corpo 

docente, apenas uma 

coletiva para atender os 

discentes e realizar os 

trabalhos acadêmicos. 
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(7) 

Infraestrutura 

Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Aumentar a 

capacidade do auditório. 

 

 

 

 

 

 

 

Número de lugares (100) 

 

 

 

 

 

 

100 

Portanto, considera-se 

insatisfatória a não oferta 

de salas individuais para 

os professores. 

 

 

Não houve ampliação do 

auditório por ausência de 

recursos financeira, ou 

seja, permanece com 

capacidade para 60 

lugares.      

 

Portanto, considera-se 

insatisfatória a não 

ampliação da capacidade 

do auditório. 
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De certa forma, as análises 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 excelente infraestrutura física para desenvolver com qualidade as suas atividades administrativas, acadêmicas e 

pedagógicas. Contudo, à medida que se busca crescer no mercado da educação superior haverá a necessidade de ampliação das suas instalações 

físicas. 

✓ As ampliações pendentes deverão ser objeto de apreciação mais coerente com a capacidade financeira e de crescimento da instituição, 

como também, ser objeto de inclusão para o novo PDI. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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 através de diferentes meios, tais como: reuniões com segmentos 

acadêmicos (feedback), exposição de documentos informativos nas salas de aula 

(folders) e divulgação em site institucional. Sem contar que essa divulgação tem por 

objetivo dar transparência, publicidade e credibilidade ao processo de autoavaliação 

institucional para toda comunidade acadêmica. 

Alguns pontos atrelados ao processo de autoavaliação institucional merecem 

atenção, entre eles:  

i) Reforço na comunicação entre a ouvidoria e a comunidade acadêmica; 

ii) Aquisição de novos exemplares de livros acadêmicos direcionadas algumas 

disciplinas básicas do curso contábil; 

iii) Preparo do emocional dos alunos para prosseguir com os estudos na modalidade 

remota emergencial ou híbrida; 

iv) Reestruturação do espaço da biblioteca, da sala de estudo em grupo e individual, 

além de novas estantes; 

v) Permanência das evoluções institucionais intrinsecamente condicionadas ao aumento 

do quantitativo de alunos matriculados; 

vi) Perspectiva de credenciar a faculdade no programa de adesão ao FIES do governo 

federal; 

vii) Inaplicação das correções vinculadas tanto ao relatório de recredenciamento quanto 

da renovação de reconhecimento de curso de forma antecipativa pelos setores 

acadêmicos importarão em dificuldades futuras.   

 

 

Currais Novos (RN), 30 de dezembro de 2020 
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