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APRESENTAÇÃO

Com as orientações estabelecidas pela Lei nº 10.861/2004, que instituiu o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a Comissão Própria
de Avaliação (CPA) de cada Instituição de Ensino Superior deve ser responsável pelas
avaliações internas (institucional e de curso). A partir de 2008, a CPA da FAS passou a
conduzir as avaliações institucionais e de curso. Atualmente esta IES conta com o
funcionamento de 01 (um) curso de graduação na área de Ciências Contábeis, com
aproximadamente 70 (setenta) alunos matriculados e 06 (seis) cursos de especialização
Lato Sensu (Controladoria, Licitação e Gestão Pública; Pedagogia em Educação
Infantil; Psicopedagogia Clínica e Institucional; Coordenação Pedagógica; Assistência e
Direitos Sociais – Legislação e Intervenção; e MBA Gestão de Micro e Pequenas
Empresas).
O processo de autoavaliação na Faculdade ocorreu em duas etapas, os quais
foram realizados uma 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 e procurou também realizar uma análise do último ENADE,
voltado aos estudantes do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis. Acrescendo a
isso, a presente Comissão analisou o resultado dos alunos da FAS, no simulado aplicado
em sala de aula, com provas dos anos anteriores do ENADE e comparou o resultado
com o último exame nacional (2015).
Já no segundo semestre a CPA avaliou os docentes, discentes, funcionários
administrativos, coordenação, infraestrutura e egressos, com objetivo de conhecer,
compreender, solucionar os problemas internos que porventura seja relatado e
implementar melhorais em diversos setores da Instituição. Também foi aplicado o
questionário de Imagem Institucional a fim de conhecer como está a formação da
imagem da FAS pelo segmento acadêmico, para então, trabalhar na adequação dos
mesmos e com isso se posicionar melhor no mercado regional. Por fim, foi analisada as
metas e as ações relacionadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), de
acordo com os 5 (cinco) eixos e suas 10 (dez) dimensões.
É importante destacar que os dados das análises dos processos de autoavaliação,
interno e externo, trazem informações importantes que permitem aprofundar o
conhecimento das múltiplas realidades existentes na Instituição e, sobretudo,
constituem-se em ferramenta que pode ser utilizada para orientar o planejamento e a
6

implementação de ações, bem como, o desenvolvimento de políticas e programas de
aperfeiçoamento da atuação institucional.

1 INTRODUÇÃO

O processo de autoavaliação das Instituições de Ensino Superior brasileira é
articulado através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES,
coordenado e supervisionado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior – CONAES. No entanto, a necessidade de avaliação transcende a
obrigatoriedade estabelecida pelo poder púbico federal, e se conecta a necessidade de
aprimoramento e melhoria contínua dos serviços educacionais, especialmente no que se
refere às Instituições de Ensino Superior – IES privadas.
Estas têm sido conduzidas a optar por diferentes estratégias, desde a redução de
custos e de diminuição das mensalidades, na busca de diferenciais que caracterizam
seus serviços pelo alto padrão de qualidade oferecido. Neste sentido que a autoavaliação
institucional é hoje um desafio para todas as instituições de ensino superior brasileiras,
pois possibilita analisar suas ações administrativas, técnicas e pedagógicas de maneira
contextualizada, crítica e participativa, permitindo perceber suas possibilidades e
limitações, bem como apontar caminhos para a tomada de decisões, em relação ao
pensar e ao agir institucionalmente.
De tal modo, numa perspectiva crítica, o presente relatório de Autoavaliação
Institucional apresenta informações referentes às avaliações do primeiro e segundo
semestre do ano de 2018, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65
de 2014. Além de verificar se as metas e as ações do Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI, planejadas para o referido ano foram realizadas. Logo, este
relatório, se inicia apresentado os dados da FAS e da Comissão Própria de Avaliação,
assim como, a filosofia Institucional.
Dentro do processo de autoavaliação da FAS, período de 2018.1 e 2018.2, foram
validados os instrumentos de pesquisa em reunião da CPA, que consistiram em questões
sobre os docentes, às disciplinas, o Coordenador do Curso, o curso em si, a
infraestrutura da Instituição e os serviços de forma geral oferecidos pela faculdade.
Cada segmento (docentes, discentes, coordenador de

curso

e

funcionários

administrativos) foi convidado a participar da avaliação através de e-mail, chamadas nos
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grupos de redes sociais (whatsapp) dos envolvidos, além de aviso nas salas de aulas. O
acesso aos questionários também ocorreu por meio de e-mail e pelo whatsapp.
Menciona-se que o sistema utilizado para a coleta dos dados (Formulário
Google) atende, momentaneamente, às necessidades e/ou objetivos da avaliação, tendo
em vista o baixo quantitativo de envolvidos na pesquisa. No entanto, a CPA ressalta a
importância da implantação de um sistema avaliativo que seja vinculado ao sistema
acadêmico, dentro de curto e médio prazo.

1.1 Dados da Instituição
Nome/Código da IES: Faculdade do Seridó – FAS / 3431
Caracterização de IES: Instituição Privada, com fins lucrativos – Faculdade
Município: Currais Novos
Estado: Rio Grande do Norte
Endereço: Rua Prefeito Alcindo Gomes, nº 679, Manoel Salustino, Currais Novos/RN
– CEP: 59380-000
Contato via telefone: (84) 3412-3377
Contato e-mail: contato@faculdadedoserido.com.br
Ato Regulatório: Credenciamento da Faculdade do Seridó, Portaria MEC nº 2.811 de
18/08/2005.
1.2 Composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA
Quadro 01 – Composição Atual da CPA
MEMBRO DA CPA
SEGMENTO
Sebastião Aésio Marinho Cézar
Coordenador da CPA
Alexsandro Roberto da Silva Rocha
Representante do corpo docente
Jacione Pereira de Araújo
Representante
do
corpo
técnicoadministrativo (suplente)
Daniel Fernando Dantas de Medeiros
Representante do corpo discente
Maria José de Pontes Leandro
Representante da Sociedade Civil
Fonte: FAS – Janeiro/2019.
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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;
9



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.

1.7 Curso de Graduação
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1.7.1 Curso de Graduação – Bacharelado
Quadro 02 – Autorização e Conceito Institucional
Nome do Curso
Autorização e

Conceito

Recredenciamento

Institucional

Autorização: Portaria MEC nº

3 (três)

2811, de 18/08/2005.
Recredenciamento:

Portaria

3 (três)

MEC nº 353, de 05/04/2012.
Ciências Contábeis

Renovação

do

Recredenciamento:
de

Avaliação

3 (três)

Relatório
e-MEC,

protocolo nº 201611138, de
dezembro de 2017.
Fonte: FAS – Janeiro/2019. Relatório do INEP/MEC.

Destaca-se que em dezembro de 2017, a FAS passou por renovação do
recredenciamento institucional, realizada pelo MEC e com avaliação in loco, obtendo
conceito 3 (três).

1.7.2 Discentes Matriculados e Concluintes em 2018
Quadro 03 – Quantidade de Discentes na Graduação
Nome do
Matriculados

Concluintes

Curso

2017.1

2017.2

2018.1

2018.2

2017.1

2017.2

Ciências

92

86

66

70

01

19

2018.1 2018.2

04

12

Contábeis
Fonte: FAS – Janeiro/2019.

Vale ressaltar que o baixo número de concluintes no primeiro semestre desses
anos comparado com o segundo semestre, justifica-se pelo fato de ser (em) aluno (s)
retardatário (s), ou seja, atrasado (s) em relação ao seu ano de conclusão de curso, além
do baixo quantitativo de alunos matriculados na Instituição. Além disso, o período de
formação (conclusão) dos discentes na FAS ser no segundo semestre.
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1.7.3 Dados Indicadores dos Ciclos Avaliativos e Resultados do ENADE por Curso
de Graduação
Quadro 04 – Indicadores do Curso de Graduação
Nome do
Ciclos

Último Conceito

Curso

Avaliativos

Ano

ENADE

CPC

Ciências Contábeis

2009, 2012, 2015

2015

1

2

Fonte: E-MEC (Janeiro/2019).

Com intuito de melhorar constantemente o desempenho dos seus alunos, a FAS
vem auxiliando os discentes e, não diferentemente, os que prestaram o ENADE, no ano
de 2018, com aplicação de simulados, preenchimento de questionários, orientações e
palestras com temas relacionados ao referido exame. Além disso, disponibilizou
professores para ministrar aulões de diversas disciplinas, através do projeto de Extensão
da faculdade denominado de Terça do Saber, para servir de apoio a esses alunos e aos
que irão prestar o Exame de Suficiência do Conselho de Contabilidade (CFC).
Dessa forma, espera-se que o conceito Enade para o ano de 2018, seja
melhorado no atual ciclo. Atualmente, a Instituição apresenta Índice Geral de Curso
(IGC) 2 e contínuo 1,6566. A seguir, é demonstrada a evolução dos últimos IGC da
Faculdade do Seridó (FAS).
Quadro 05 – Indicadores do Curso de Graduação
FAS

Ano
2015

2016

2017

IGC – Contínuo

1,6566

1,6572

1,6566

IGC – Absoluto

2

2

2

Fonte: Relatório do INEP/MEC (Janeiro/2019).

Entretanto, a faculdade vivencia um momento de reconstrução, corrigindo as
fragilidades dos processos acadêmicos e fortalecendo todos os setores da Instituição,
através de capacitação dos seus profissionais, contratação de novos professores e
funcionários administrativos, tendo orientação de empresa renomada no país, como o
SEBRAE, entre outras melhorias internas, para assim, garantir sua missão institucional.
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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 alunos concluintes da
graduação. A seguir são relacionados os cursos de Pós-Graduação, suas respectivas
áreas e demandas de alunos.
1.8.1 Relação dos Cursos de Pós-Graduação, suas respectivas áreas e demandas de
alunos
Quadro 06 – Quantidade de Discentes na Pós-Graduação
Nº

01

Nome do Curso

Área

Controladoria,

Ciências

Sociais,

Licitação e Gestão Negócios e Direito

Início

Fev

Matriculados
2017.1

2017.2

2018.1

2018.2

19

19

59

59

24

24

19

19

31

31

51

51

14

14

12

12

15

-

51

51

-

-

-

47

103

88

192

239

2017

Púbica.
02

Assistência
Direitos

e Ciências

Sociais,

Sociais: Negócios e Direito

Legislação

Abr
2017

e

Intervenção.
03

Psicopedagogia

Educação

Clínica

e

Jan
2014

Institucional.
04

Coordenação

Educação

Pedagógica.
05

Pedagogia

2013
em

Educação

Educação Infantil.
06

MBA

Gestão

Dez

Dez
2013

de Ciências

Sociais,

Micro e Pequenas Negócios e Direito

Set
2018

Empresas
TOTAL
Fonte: FAS (Janeiro/2019)
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1.9 Planejamento Estratégico de Autoavaliação

Inicialmente, é importante relatar que o processo de autoavaliação traz o
envolvimento de toda a comunidade acadêmica, buscando desta forma obter visões
heterogêneas do objeto a ser investigado. Destaca-se que a autoavaliação institucional
contém a seguinte sistemática, conforme descrito no Projeto de Autoavaliação
Institucional da faculdade.


Institucional;



Acadêmico;



Administrativo.

E, com o seguinte desenho avaliativo:

Acrescenta-se que o planejamento estratégico de autoavaliação ocorre
semestralmente, se configurando como um processo cíclico e permanente na instituição.
Esse planejamento e preparação da autoavaliação institucional se deram através de
reuniões periódicas entre os membros da CPA. Sendo essas reuniões devidamente
documentadas em atas e arquivadas na instituição.
A fim de contemplar uma avaliação coerente com os objetivos propostos de
forma geral, a referida autoavaliação foi permeada por abordagens e/ou análises
qualitativas e quantitativas. Assim, buscou-se contemplar de forma heterogênea, todos
os segmentos que compõem a comunidade acadêmica da FAS, como por exemplo:
alunos, professores, funcionários administrativos e coordenador de curso.
15

Tanto a CPA quanto a Instituição vêm aprimorando a prática da autoavaliação
no seio da comunidade acadêmica, com a finalidade de fomentar uma cultura
participativa em todos os seus segmentos. Neste aspecto, é essencial a postura dos
gestores da Instituição, tanto para reconhecer as fragilidades existentes quanto para
negociar um plano de melhorias, capaz de efetivar as mudanças desejadas pela
comunidade. Pois, sem isto, a autoavaliação não passa de um processo burocrático e de
ilusões.
Não há dúvida que os resultados da autoavaliação institucional é um importante
referencial para a gestão, porque espelham a diversidade de expectativas dos setores
envolvidos, e por outro lado, subsidiam a tomada de decisão, tanto na área acadêmica
como na administrativa.
Os dados coletados durante os dois semestres permitem a identificação de pontos
fortes, regulares e fracos dos setores da Instituição, e, consequentemente, são
indicadores para reflexão.

2 METODOLOGIA

Busca-se por meio da triangulação de dados subsidiar uma análise mais
representativa, permitindo melhor reflexão sobre os pontos analisados. Assim, foi
aplicado questionário1 para todos os membros, para posteriormente iniciar uma pesquisa
do tipo exploratória-descritiva, a fim de buscar maior familiaridade com as respostas
coletadas entre os envolvidos, para em seguida, por meio de Análise Estatística Básica
ter maior segurança no processo de decisão. Para a análise é utilizado Microsoft Excel
2007.
A presente autoavaliação é pesquisada através do instrumento de autoavaliação
de desempenho semestral de 2018.1 e 2018.2, sendo estes compostos por questões
elaboradas para avaliação dos discentes, dos docentes, dos técnico-administrativos, do
coordenador de curso e dos serviços terceirizados (limpeza, lanchonete, etc.) prestados à
comunidade. Ressalta-se que esse instrumento é respondido pelos envolvidos de forma
eletrônica, ou seja, o questionário é envidado por meio do e-mail e do aplicativo de
celular (whatsapp).

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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O papel dos discentes neste processo é realizar a autoavaliação e,
simultaneamente, avaliar os docentes, a coordenação, os serviços da instituição e a
infraestrutura da instituição. Os docentes por sua vez é fazer uma autoavaliação, avaliar
a coordenação e os serviços da instituição. O coordenador de curso realiza à sua
autoavaliação, avalia os docentes e os serviços da instituição. Por fim, os técnicoadministrativos, fazem uma autoavaliação do seu papel enquanto prestador de serviço, à
comunidade acadêmica avalia o seu setor de trabalho e os serviços da instituição.
Outro ponto da autoavaliação está ligado aos aspectos do PDI. Onde 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.
Busca-se, também, um acompanhamento longitudinal dos indicadores de forma
que se tenha uma análise comparativa e temporal com base nos resultados de
autoavaliações anteriores, permitindo assim, um monitoramento detalhado das ações e
avaliações.
Por fim, a última etapa diz respeito à consolidação da autoavaliação. Essa etapa
possibilita a elaboração dos relatórios e redefinição da atuação por parte da gestão
acadêmica, caso necessário, tendo em vista que os relatórios do processo de
autoavaliação são compostos pelos resultados das discussões, da análise dos dados e a
interpretação das informações.

3 DESENVOLVIMENTO

As ações autoavaliativas acompanharam 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 são realizadas por meio de:


Criação do cronograma avaliativo;



Distribuição de tarefas;



Envolvimento da comunidade acadêmica;
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Disponibilização de materiais e recursos operacionais;



Reuniões com os colegiados e a CPA;



Reuniões com os membros da CPA.



Aplicação dos questionários;



Tabulação de dados;



Análise dos dados;



Elaboração dos relatórios;



Divulgação.

4 RESULTADOS

Uma vez coletados os dados, faz-se necessário analisar e apresentar os
resultados com vistas ao processo de melhoria contínua da Instituição. As informações
coletadas na pesquisa estão dispostas conforme gráficos, tabelas e quadros
comparativos, no sentido de tornar a informação mais clara e objetiva possível. Tanto
para as informações quanto para os dados apontados pela CPA como situações de alerta
e de melhoria, deve-se por parte dos Gestores e Coordenadores da Instituição considerar
a realização de ações de melhoria dos pontos fracos identificados.

4.1 Análises Estatísticas Básicas

Os resultados a seguir, de acordo com o Gráfico 01, referem-se à evolução da
participação do corpo acadêmico e administrativo na autoavaliação institucional. Desta
forma, buscou-se identificar o nível de envolvimento dos alunos, professores e
funcionários administrativos nos últimos 05 (cinco) semestres avaliativos, no qual se
percebe uma participação muito boa da comunidade acadêmica.
É importante ressaltar a participação significativa dos docentes como atores do
processo

de

avaliação

semestral.

Esse

segmento

corresponde,

em

média,

aproximadamente 81% de participação. Já em relação aos funcionários administrativos
percebe-se uma redução na participação dos envolvidos. Isso é explicado por no
semestre ter funcionária afastada em virtude de licença maternidade.
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Gráfico 01 - Participação dos discentes, docentes e funcionários na autoavaliação
institucional da FAS, período 2016.1 a 2018.2
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2017.2
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Discentes

55%

55%

71%

56%

59%

Docentes

93%

79%

86%

75%

71%

100%

100%

100%

50%

Func. Adm

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

4.2 Perfil dos Discentes Ingressantes na Faculdade do Seridó (FAS) em 2018:

Em termos demográficos, a composição por sexo dos alunos é de extrema
importância para diagnosticar o perfil dos discentes ingressantes na Instituição. De
acordo com o Gráfico 02, que mostra essa composição, fica evidente uma
predominância de alunos do gênero masculino sobre o feminino. Os homens
correspondem a 59% de todos os alunos ingressantes no período e é diferentemente do
padrão do curso, que historicamente é feminino, cuja multidisciplinaridade dessa
graduação é responsável pela procura de maior parte do gênero feminino em relação ao
masculino.

Gráfico 02 - Distribuição por gênero dos alunos ingressantes no Curso de Ciências
Contábeis da FAS, ano 2018.

Masculino
59%

Feminino
41%

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

19

Já em relação aos municípios de origem dos alunos ingressantes na Faculdade,
no ano de 2018, observa-se que eles estão distribuídos entre 8 (oito) municípios da
região do Seridó. Desta forma, percebe-se que o mais representativo individualmente é
Currais Novos, seguido de Lagoa Nova e Acari. Além disso, é possível verificar que
existe uma igualdade na proporção desses alunos, onde 50% residem na Cidade Sede da
faculdade, enquanto os outros 50%, nos demais municípios circo-vizinhos.

Gráfico 03 - Distribuição por município dos alunos ingressantes no Curso de
Ciências Contábeis da FAS, ano 2018.
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Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis – (FAS, janeiro/2019)

A forma como os ingressantes ficam sabendo da existência da faculdade e do
curso é um importante indicador de ação para Instituição, já que permite à faculdade
exercer a função antecipativa, na captação desses discentes, proporcionando assim um
facilitador de estratégia de mercado, para aumentar o quadro de alunos da Instituição,
bem como auxiliar no desenvolvimento de políticas e programas de aperfeiçoamento da
atuação institucional. Adiante, percebe-se que as principais formas de como os discentes
ingressantes em 2018 ficaram sabendo da existência do Curso de Ciências Contábeis na
FAS foi através dos amigos ou conhecidos (indicação “boca a boca”) seguida das
mídias sociais. Ressalta-se a importância de ampliar e/ou capacitar à forma de captar
esse público por meio da equipe de vendas da Instituição, já que essa proporcionou um
baixo indicador de captação desse segmento.
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Gráfico 04 - Distribuição da captação dos alunos ingressantes no Curso de
Ciências Contábeis da FAS, ano 2018.
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Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis – (FAS, janeiro/2019)

A crescente oferta de opções de Instituições de Ensino Superior tem gerado um
novo desafio aos estudantes, já que existem vários aspectos que devem ser levados em
consideração pelos novos discentes ao escolherem a sua IES, entre elas: a estrutura
física, localização, distância, reputação da instituição, nota de avaliação do MEC, se o
curso é presencial, corpo docente qualificado, entre outras. A seguir, o gráfico 05
expressa os motivos da escolha da FAS pelos alunos ingressantes no ano de 2018. Nesse
sentido, percebe-se que o principal motivo é voltado pelo interesse no curso, seguido na
necessidade profissional de ter um curso superior.
Gráfico 05 - Distribuição de escolha da FAS pelos alunos ingressantes no Curso de
Ciências Contábeis da FAS, ano 2018.
Interesse no curso
5%

14%
45%

27%

Boas referências sobre a
faculdade
Não ter conseguido ingressar
em outra faculdade

9%

Necessidade profissional de ter
um curso superior
Não ter conseguido ingressar
em uma instituição pública

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis – (FAS, janeiro/2019)
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4.2.1 Reflexões e Recomendações

Mesmo diante dos esforços, das dificuldades conhecidas e enfrentadas pela
Instituição, em captar novos alunos na região para formação de turma de graduação, ano
após ano, o patamar atual de ociosidade das vagas é alarmante, tornando-se necessárias
medidas mais agressivas e de curto prazo, de todos os envolvidos na captação de alunos,
tendo em vista que nos últimos 04 (quatro) anos nenhuma turma constituída preencheu
o quantitativo de vagas disponibilizadas e/ou autorizadas (40 vagas por semestre) para o
curso, conforme nota-se no Quadro 07 a seguir, e, provavelmente, também não atingirá
para o ano seguinte, implicando diretamente na sustentabilidade financeira da
Instituição. Tudo isso traz alguns questionamentos: será que a oferta do curso de
Ciências Contábeis está saturado na Faculdade ? O que está errado na estratégia de
captação dos alunos ? A propaganda (marketing) realizada está insuficiente ? Quais os
cursos que a comunidade regional necessita ?
Nessa linha, uma alternativa proposta por esta Comissão para conhecer melhor
esses problemas é fazer uso da contratação da pesquisa de mercado produzida por
empresa especializada e idônea, além de investir fortemente no trabalho do marketing e
nas mídias sociais dentro da própria região e nos municípios de abrangência da
faculdade.
Positivamente, em outro ponto, a Instituição tem conseguido mobilizar a
comunidade acadêmica para que participe do processo de autoavaliação, a cada
semestre. O diálogo mantido com esses diferentes públicos, além da representante da
comunidade externa, demonstra um ponto forte desse processo. Sendo assim, a CPA
considera que o resultado é suficiente para obter nota 4 (quatro) na escala que vai de 1
(um) a 5 (cinco)2 pontos.
Quadro 07 – Discentes Ingressantes na Faculdade do Seridó (FAS)
Quantitativo de Alunos Ingressantes na Faculdade do Seridó (FAS)
2015

2016

2017

2018

14

22

16

20

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

2

Escala: 1 = Péssimo; 2 = Ruim; 3 = Regular; 4 = Bom; 5 = Excelente
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4.3 Simulado Enade Aplicado aos Discentes Concluintes da FAS no Curso de
Bacharelado em Ciências Contábeis, ano base 2018.

Dentro desta estrutura avaliativa, o Enade é um exame realizado pelo INEP com
a finalidade de avaliar o desempenho dos estudantes do ensino superior. Esse exame é
constituído de uma prova, com um componente avaliativo da Formação Geral e outro da
Formação Específica do curso de graduação e é aplicado aos estudantes concluintes,
oferecendo, a partir de seus resultados, elementos para a construção de indicadores de
qualidade do curso.
Deste modo, o resultado do Enade, aliado às respostas do questionário do
estudante,

constituem-se

insumos

fundamentais

para

o

cálculo

dos indicadores de qualidade da educação superior: Conceito ENADE, CPC e IGC.
Esses indicadores mensuram a qualidade do curso e da instituição do país, sendo
utilizado tanto para o desenvolvimento de políticas públicas para a educação superior
quanto para fonte de consultas pela sociedade.
E, com intuito de conhecer como os alunos da Faculdade do Seridó (FAS)
estavam se preparando para participar do Enade 2018, é expresso adiante, o
desempenho desses discentes no simulado (prova Enade realizada em 2015) promovido
pela faculdade, onde evidenciou que as questões de conhecimentos gerais (Q1, Q2 e
Q6) foram as que obtiveram desempenho (acerto) superiores a média nacional e a
questão (Q8) obteve a mesma taxa de acerto do âmbito nacional. Observou-se também,
que cinco questões (Q1, Q2, Q5, Q6 e Q8) estão com taxa de acerto superior a 50%3. De
forma quantitativa, pode-se expressar melhor esses resultados:

Quadro 08 - Desempenho dos alunos de Ciências Contábeis da FAS, no simulado
Enade - prova de 2015, aplicado em outubro de 2017.
Notas - Questões de Conhecimento Geral (%)
Curso

Média

Desvio Padrão

Índice de Dispersão

Ciências Contábeis

47,87

26,23

54,79

Fonte: FAS, (janeiro/2019)

3

Esses dados estão detalhadamente explicados no relatório parcial produzido (julho/2018) pela CPA.
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Adiante, o desempenho dos estudantes da FAS na parte de conhecimento
específico, no simulado Enade realizado pela faculdade, verificou-se que apenas as
questões (Q10, Q14, Q18, Q22, Q30 e Q34) foram a que obtiveram desempenho
(acerto) superior a média nacional. Essas questões estão relacionadas às disciplinas de
Teoria da Contabilidade, Contabilidade Avançada, Contabilidade de Custos,
Contabilidade

Pública,

Estatística

Descritiva

e

Contabilidade

de

Custos,

respectivamente. Observa-se também, que somente duas questões apresentaram
desempenho acima de 50% de acerto, são elas: Q11 e Q18. E, essas estão relacionadas à
Contabilidade Geral e Contabilidade de Custos, respectivamente.

Quadro 09 - Desempenho dos alunos de Ciências Contábeis da FAS, no simulado
Enade - prova de 2015, aplicado em outubro de 2017.
Notas - Questões de Conhecimento Específico (%)
Curso

Média

Desvio Padrão

Índice de Dispersão

Ciências Contábeis

29,85

13,80

46,23

Fonte: FAS, (janeiro/2019)

Comparando estatisticamente o desempenho desses alunos com o resultado do
desempenho nacional nas questões objetivas, percebe-se que os alunos da FAS
obtiveram média de rendimento aproximadamente semelhante, na parte de
conhecimentos gerais (47,87% e 52,63%), respectivamente. No entanto, na parte
específica, esses alunos apresentaram média bem discrepante 29,85% quando
comparada com a nacional 38,15%. Já quando confrontadas às medidas de dispersão
dos dois componentes (simulado e nacional) da parte específica (46,23% e 34,72%),
respectivamente, observa-se que o desempenho dos alunos da FAS foi mais
heterogêneo, ou seja, a disparidade nas respostas foi mais elevada.
Merece também ser destacado que outros simulados menores foram realizados
durante o segundo semestre de 2018 para esses discentes, durante a disciplina de
Tópicos da Contabilidade, na qual buscou resolver questões voltadas nos exames
anteriores. Todavia foi compartilhado pelo responsável por ministrar à referida
disciplina, o desinteresse de parte considerável da turma pela prova do Enade, onde
esses alunos apresentavam mais interesse pelas outras disciplinas cursadas e em
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finalizar o trabalho de conclusão de curso (TCC) do que pelo próprio exame a ser
realizado.

4.3.1 Reflexões e Recomendações

A comparação de desempenho dos alunos da FAS em relação ao ENADE é um
importante indicador de melhorias para o curso de graduação, já que possibilita a
Instituição refletir e trabalhar as questões que obtiveram maior e menor índice de erro
pelos estudantes. Por outro lado, o baixo número de acerto resultante do simulado
aplicado, pode não representar efetivamente a realidade do ensino da Instituição, tendo
em vista que é notório que alguns alunos “culturalmente” nesse tipo de preparatório,
preferem marcar qualquer resposta ou deixar em branco a questão, ao invés de tentar
resolvê-la corretamente.
Sem contar que existe coerência das ações (atualização curricular das ementas,
aperfeiçoamento dos procedimentos acadêmicos, oferta do programa de extensão Terça
do Saber, entre outros) realizadas pela Faculdade no propósito de elevar a nota dos
alunos no Enade, de maneira que as diferentes disciplinas ofertadas curricularmente,
sejam compatíveis com que é exigido no referido exame.
Acrescentando a isso, é importante que a Coordenação do Curso através desses
dados, corrija e/ou minimize as falhas (erros) cometidas pelos alunos nos simulados, já
que trata de conhecimento e habilidade relativa à área estudada na graduação. Nesse
ponto, a CPA propõe algumas situações que poderá ser adotada pela Coordenação do
Curso, para as turmas que forem realizar o Enade, como, por exemplo:


Realizar periódicas reuniões com os docentes-chave por área de formação do

curso e orientar os professores a trabalharem com os alunos as questões que
apresentaram menor taxa de acerto no simulado e no próprio exame realizado;


Criar a cultura de simulados periódicos para todas as turmas com questões estilo

Enade, independentemente se irão participar do referido exame;


Utilizar questões voltadas ao Enade e ao Exame de Suficiência Contábil, durante

o semestre, nas disciplinas do curso e no projeto de extensão Terça do Saber ou
equivalente;


Usar o resultado do Enade de 2018, quando publicado, como objeto de estudo e

de avaliação pela faculdade.
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Ante o exposto, a CPA considera que há coerência para aquisição da nota 2
(dois) para esses indicadores.

4.4 Análise do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da Faculdade do Seridó
(FAS)

4.4.1 Referente à Autoavaliação

A autoavaliação é um processo de metacognição, tendo em vista que o discente
analisa a sua situação dentro do curso e reflete sobre ela. Após o aluno refletir sobre o
que e como aprendeu ou o que deixou de aprender, a Coordenação do Curso deverá
realizar um conjunto de ações para modificar o que está inadequado. Deste modo,
inicialmente é verificada à relação da metodologia de ensino utilizada no curso, onde
percebe-se uma adequada aceitação por parte dos alunos, conforme pode observar no
Gráfico 06 adiante. Além disso, é importante destacar que nenhum dos discentes
entrevistados consideraram que a metodologia de ensino não desafiaram suas
competências reflexivas e críticas.

Gráfico 06 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se as metodologias de ensino
utilizadas no curso desafiam os discentes a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências reflexivas e críticas.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho/2018)
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A consciência ética é fundamental para o exercício profissional de qualquer
cidadão, já que ela serve como princípio norteador de credibilidade perante à sociedade.
No que tange o profissional da Ciência Contábil refere-se ao comportamento ideal e
sadio que o contador deve possuir. Sendo assim, é proeminente destacar que para a
maioria dos discentes da FAS, o curso contribui para o desempenho da consciência ética
relacionada ao exercício profissional, conforme constata-se no Gráfico 07 a seguir. No
entanto, chama-se atenção para a importância de conhecer os motivos pelos quais 3,7%
dos alunos terem relatado que o curso não fornece consciência ética para o exercício
profissional.

Gráfico 07 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se o curso contribui para o
desempenho da consciência ética e para o exercício profissional.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho/2018)

O trabalho em equipe é importante para socialização do indivíduo, além de ser
bastante útil para o crescimento acadêmico e profissional do aluno, já que permite a
troca de experiência e de conhecimento entre os envolvidos. De acordo com o Gráfico
08 abaixo, a maioria dos discentes da FAS afirma que o curso permite a oportunidade
de trabalhar em equipe. Entretanto, é relevante conhecer os motivos pelos quais 3,7%
dos alunos terem relatado que durante o curso não tiveram oportunidade de aprender a
trabalhar em equipe.
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Gráfico 08 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se no curso o discente teve
oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho/2018)

O pensamento reflexivo vincula eticamente à ação e requer o exercício de
capacidade empírica, analítica, comunicativa e avaliativa. Cabendo, portanto, às
Instituições trazerem ao conhecimento dos seus alunos os problemas da sociedade em
geral e de forma particular da sua região para que através desses, possam ser criadas
soluções viáveis, inovadoras e de responsabilidade com a sociedade de forma geral. De
tal modo, o Gráfico 09 a seguir, apresenta a informação que a maior parte dos alunos
considera que o curso promove a capacidade de pensar criticamente, de analisar e
refletir sobre soluções para problemas da sociedade.

Gráfico 09 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se o curso promove o
desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre
soluções para problemas da sociedade.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho/2018)
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A orientação concernente a forma de comunicação oral e escrita é papel
essencial dentro de qualquer área de formação, seja ela, acadêmica ou não. Por
conseguinte, à sua falta traz deficiência na comunicação e atrapalha a produtividade do
indivíduo, como, por exemplo, produção de relatórios, apresentação, interpretação de
problemas, etc. Acrescendo a isso, o Gráfico 10 exibe que para os alunos da FAS o
curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação, tanto para forma oral quanto
para a forma escrita. No entanto, é importante que a Instituição por meio dos seus
responsáveis, reforce os métodos de aprimorar essa comunicação, tendo em vista que é
perceptível e comentado entre o corpo docente, que a maior dificuldade dos alunos está
diretamente relacionada à falta de coesão lexical ao argumentar, escrever e interpretar
texto.

Gráfico 10 - Distribuição dos alunos da FAS em relação se o curso contribui para
ampliar a capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho/2018)

O aprendizado é parte imutável do processo de evolução do indivíduo. Ela é
lenta e intuitiva. No entanto, quanto mais significativa e clara a aprendizagem se
apresentar, maior será a sua funcionalidade, tendo em vista que oferece mais
possibilidade de interação com novas situações e conteúdos abordados. Nesse sentido, o
Gráfico 11 expressa que a maioria dos alunos da FAS considera que o curso contribui
para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.
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Gráfico 11 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se o curso contribui para o
desenvolvimento da capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho/2018)

A seguir, os Gráficos 12 a 16 exibem o grau de dificuldade das interpretações
das questões nas avaliações produzidas pelos docentes da FAS, de acordo com os
alunos. Assim sendo, percebe-se uma predominância entre as turmas em considerar as
avaliações como de nível médio, as exceções foram às disciplinas de Perícia Contábil,
Mediação e Arbitragem, Contabilidade Avançada, Contabilidade Comercial II e Teoria
Contábil, consideradas como difícil ou muito difícil as interpretações das questões.
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Gráfico 12 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2015, em relação ao grau de dificuldade das avaliações na parte da
interpretação das questões.

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

Gráfico 13 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2016, em relação ao grau de dificuldade das avaliações na parte da
interpretação das questões.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 14 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2017, em relação ao grau de dificuldade das avaliações na parte da
interpretação das questões.

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

Gráfico 15 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.1, em relação ao grau de dificuldade das avaliações na parte da
interpretação das questões.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 16 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.2, em relação ao grau de dificuldade das avaliações na parte da
interpretação das questões.

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

Complementando a ideia acima, os Gráficos 17 a 21 mostram o grau de dificuldade das questões produzidas nas avaliações pelos
docentes da FAS em relação às resoluções das questões, de acordo com os alunos. Deste modo, verifica-se uma predominância entre as turmas
em considerar as resoluções das questões como de nível médio, as exceções foram às disciplinas de Perícia Contábil, Contabilidade Internacional
e Estatística Básica, consideradas como difícil ou muito difícil suas resoluções.
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Gráfico 17 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2015, em relação ao grau de dificuldade na resolução das questões nas
avaliações.

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

Gráfico 18 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2016, em relação ao grau de dificuldade na resolução das questões nas
avaliações.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 19 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2017, em relação ao grau de dificuldade na resolução das questões nas
avaliações.

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

Gráfico 20 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.1, em relação ao grau de dificuldade na resolução das questões nas
avaliações.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 21 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.2, em relação ao grau de dificuldade na resolução das questões nas
avaliações.

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

Saber exatamente o que pede a questão é importante para o encaminhamento de uma resposta correta. Deste modo, o docente precisa
atentar-se para o enunciado linguístico claro, objetivo e direto ao elaborar qualquer atividade para os alunos. Por conseguinte, os Gráficos 22 a
26, expressa que para a maioria dos discentes da FAS os enunciados das avaliações são claros e objetivos. As exceções foram às disciplinas de
Perícia Contábil e Teoria Contábil.
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Gráfico 22 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2015, segundo se os enunciados das questões das provas estavam claros e
objetivos.

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

Gráfico 23 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2016, segundo se os enunciados das questões das provas estavam claros e
objetivos.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 24 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2017, segundo se os enunciados das questões das provas estavam claros e
objetivos.

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

Gráfico 25 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.1, segundo se os enunciados das questões das provas estavam claros e
objetivos.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 26 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.2, segundo se os enunciados das questões das provas estavam claros e
objetivos.

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

A instrução em qualquer segmento é essencial para conduzir o indivíduo no caminho correto a seguir. Sem ela, ou quando mal fornecida,
pode acarretar dificuldade e até mesmo desorientação para o receptor da instrução. Através dos Gráficos 27 a 31, expressa que as informações
fornecidas nas avaliações pelos professores são na maior parte suficiente para resolver as questões. No entanto, as exceções foram às disciplinas
de Perícia Contábil, Mediação e Arbitragem, Contabilidade Avançada e Teoria Contábil.
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Gráfico 27 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2015, se as informações ou instruções fornecidas nos enunciados das
atividades e das avaliações foram suficientes para resolver as questões.

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

Gráfico 28 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2016, se as informações ou instruções fornecidas nos enunciados das
atividades e das avaliações foram suficientes para resolver as questões.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 29 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2017, se as informações ou instruções fornecidas nos enunciados das
atividades e das avaliações foram suficientes para resolver as questões.

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

Gráfico 30 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.1, se as informações ou instruções fornecidas nos enunciados das
atividades e das avaliações foram suficientes para resolver as questões.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 31 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.2, se as informações ou instruções fornecidas nos enunciados das
atividades e das avaliações foram suficientes para resolver as questões.

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

A avaliação de um modo geral deve ser encarada como reorientação para uma aprendizagem melhor e para a melhoria do sistema de
ensino da Instituição. Assim como, adaptando o conteúdo não apenas ao objetivo do curso, mas também às necessidades de cada turma. Nesse
sentido, é importante saber se as avaliações realizadas estão condizentes com o conteúdo abordado em sala de aula pelo professor, a fim de não
produzir mal estar entre os atores (alunos e professores). A seguir, os Gráficos 32 a 36 expõem por unanimidade que todas e/ou a maioria das
avaliações os assuntos abordados em sala de aula foram compatíveis com os conteúdos trabalhados pelo professor.
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Gráfico 32 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2015, se as avaliações foram compatíveis com os conteúdos trabalhados em
sala de aula pelo professor.

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

Gráfico 33 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2016, se as avaliações foram compatíveis com os conteúdos trabalhados em
sala de aula pelo professor.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 34 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2017, se as avaliações foram compatíveis com os conteúdos trabalhados em
sala de aula pelo professor.

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

Gráfico 35 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.1, se as avaliações foram compatíveis com os conteúdos trabalhados em
sala de aula pelo professor.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 36 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.2, se as avaliações foram compatíveis com os conteúdos trabalhados em
sala de aula pelo professor.

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

Os comentários realizados pelo docente na devolução da avaliação são de suma importância para reorientação da aprendizagem do aluno,
além de ser chave para obtenção de melhor desempenho, mas também, possibilitar reforçar tanto os seus acertos quanto os seus erros. Por
conseguinte, observa-se por meio dos Gráficos 37 a 41, que existe necessidade de reforçar entre os docentes o uso dessa ferramenta, na
devolução das avaliações, a fim de enraizar a cultura do feedback, tendo em vista que o resultado verificado não foi bem satisfatório para o titular
de algumas disciplinas.
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Gráfico 37 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2015, se houve comentários (feedback) na devolução das atividades e das
provas dos alunos por parte dos professores.

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

Gráfico 38 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2016, se houve comentários (feedback) na devolução das atividades e das
provas dos alunos por parte dos professores.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 39 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2017, se houve comentários (feedback) na devolução das atividades e das
provas dos alunos por parte dos professores.

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

Gráfico 40 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.1, se houve comentários (feedback) na devolução das atividades e das
provas dos alunos por parte dos professores.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 41 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.2, se houve comentários (feedback) na devolução das atividades e das
provas dos alunos por parte dos professores.

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

Já o principal motivo alegado pelos discentes quando se deparam com alguma dificuldade em responder determinada questão, relacionada
às avaliações, estão pautadas no desconhecimento do conteúdo cobrado, na forma diferente do abordado nas aulas e nas avaliações pelo
professor, no tempo insuficiente para responder (resolver) às questões e na falta de motivação ou de estudo pelos alunos para fazerem às provas.
Chama-se atenção que essas dificuldades estão relacionadas principalmente com as disciplinas de Perícia Contábil, Contabilidade Avançada,
Contabilidade Comercial II, Teoria Contábil, Contabilidade Internacional, Direito Empresarial, Estatística Básica, Contabilidade Tributária e
Laboratório Contábil II, conforme pode ser visto nos Gráficos 42 a 46, abaixo.
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Gráfico 42 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2015, se apresentou alguma dificuldade ao responder à prova (avaliação).

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

Gráfico 43 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2016, se apresentou alguma dificuldade ao responder à prova (avaliação).

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 44 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2017, se apresentou alguma dificuldade ao responder à prova (avaliação).

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

Gráfico 45 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.1, se apresentou alguma dificuldade ao responder à prova (avaliação).

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 46 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.2, se apresentou alguma dificuldade ao responder à prova (avaliação).

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

O plano de ensino norteia o processo de aprendizagem do aluno, já que contempla a previsão da ação do docente, às atividades discentes e
serve para o aluno acompanhar o desenvolvimento da disciplina durante o semestre. É de extrema importância e recomendado que todos dos
docentes apresentem o referido plano, preferencialmente, nos primeiros dias de aula aos alunos. Os Gráficos 47 a 51 demonstram que todos os
docentes apresentaram e discutiram com os alunos os planos de ensino durante o semestre. No geral, o resultado esse resultado foi bem
satisfatório.
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Gráfico 47 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2015, se foi apresentado e discutido o plano de ensino da disciplina no início
do semestre por parte dos professores.

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

Gráfico 48 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2016, se foi apresentado e discutido o plano de ensino da disciplina no início
do semestre por parte dos professores.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 49 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2017, se foi apresentado e discutido o plano de ensino da disciplina no início
do semestre por parte dos professores.

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

Gráfico 50 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.1, se foi apresentado e discutido o plano de ensino da disciplina no início
do semestre por parte dos professores.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 51 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.2, se foi apresentado e discutido o plano de ensino da disciplina no início
do semestre por parte dos professores.

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

Possuir domínio na didática quanto do assunto a ser ministrado são essenciais para subsidiar o professor em todos os elementos
constitutivos da dinâmica acadêmica. Nesse sentido, verifica-se através dos Gráficos 52 a 56 que a maioria dos alunos da faculdade considera que
os docentes possuem tanto a didática quanto domínio do assunto, excelente para bom. No entanto, é importante conversar com alguns titulares
das disciplinas que tiveram avaliação de certa forma insatisfatória, a fim de entender e/ou reverter esse conceito.

54

Gráfico 52 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2015, em relação à didática e domínio do assunto pelo professor durante as
aulas.

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

Gráfico 53 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2016, em relação à didática e domínio do assunto pelo professor durante as
aulas.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 54 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2017, em relação à didática e domínio do assunto pelo professor durante as
aulas.

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

Gráfico 55 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.1, em relação à didática e domínio do assunto pelo professor durante as
aulas.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 56 - Distribuição dos alunos, turma ingressante em 2018.2, em relação à didática e domínio do assunto pelo professor durante as
aulas.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Sempre é bom ficar por dentro do que ocorre na faculdade, desde o assunto mais
básico até questões burocráticas, sociais, culturais e profissionais, que são essenciais
para complementar a formação como indivíduo e cidadão. E os meios de comunicação
são ferramentas disseminadoras que a Instituição não pode abrir mão de sua utilização,
sejam elas, Facebook, Programa de Rádio Local, Programa de Tv, etc. relacionada às
diversas atividades acadêmicas (política de ensino, ações sociais, estágio curriculares,
resultado de pesquisa, etc.) e institucionais ao longo do ano. Por isso é muito importante
que a Instituição tenha um site, redes sociais e espaço na mídia local que possam passar
informações atualizadas para o seu público interno e demais interessado.
Além disso, as ações de uma faculdade, principalmente interiorizada, agregam
valor ao desenvolvimento econômico e educacional da região em seu entorno. Nessa
linha, o Gráfico 57 expressa que 56% dos discentes da FAS consideram que os meios de
comunicação utilizados pela Instituição incluem aspectos relacionados às suas atividades.
Gráfico 57 – Distribuição dos alunos segundo os meios de comunicação locais (TV,
Rádio, Redes Sociais, Etc.) incluem aspectos que dizem respeito às atividades da
FAS.

Talvez/Desconheço
37%
Sim
56%
Não
7%

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

A utilização das aulas em blocos semestrais implica na diminuição da
quantidade de disciplinas ofertada ao aluno por dia (turno) de aula, mas permanecendo a
mesma carga horária. Esse tipo de aula mais longa (dupla) é fundamental para
desenvolver projetos como seminários, debates e oficinas. Além disso, evita o
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desperdício de tempo com a troca constante de professores durante as aulas. No entanto,
para os alunos um único dia de falta faz com que os discentes percam uma quantidade
expressiva de conteúdo da mesma disciplina, sem contar que dependendo da disciplina
ministrada, torna-se bem cansativa e o aluno perde a concentração no conteúdo.
Tendo isso por base percebe-se através do Gráfico 58 certo equilíbrio de
opiniões entre os alunos da FAS, em relação às aulas blocadas para não blocadas
facilitaram o seu rendimento e aprendizagem. No entanto, como o tipo de aula não
blocadas foi aplicada pela primeira vez na Instituição é interessante que permaneça por
mais semestres a fim de obter melhor análise e consequentemente uma decisão mais
acertada de permanência ou não desse tipo de aula.
Gráfico 58 – Distribuição dos alunos segundo a alteração realizada pela Faculdade
na estrutura das aulas blocadas para não blocadas facilitou o seu aprendizado ou
rendimento acadêmico.

Indiferente
29%

Sim
42%

Não
29%

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

No entanto, permanecendo o tipo de aula não blocada para o semestre seguinte a
maioria dos alunos da FAS são favoráveis que as disciplinas que envolvam cálculos ou
práticas contábeis sejam ofertadas nos primeiros horários, já que assim o
aproveitamento do tempo das aulas torna-se melhor pra eles. Isso é expresso no Gráfico
59 abaixo.
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Gráfico 59 – Distribuição dos alunos em relação à atual estrutura de aulas não
blocadas, se as disciplinas que envolvam cálculo ou prática devem ser ofertadas
nos primeiros horários de aula.
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Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)

4.4.2 Infraestrutura da Instituição

Um estudo realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
mostra que o desempenho dos alunos que estudam em ambientes com boa infraestrutura
é superior ao dos que não dispõem de ambientes adequados 4. Assim sendo, investir na
infraestrutura é garantir que a Instituição oferecerá aos alunos e demais envolvidos
(professores, funcionários, etc.) amplas possibilidades de terem tanto ensino quanto
desempenho de qualidade durante o período acadêmico e profissional.
Nesse sentido a infraestrutura deve ser considerada como um ponto importante
de investimento da Instituição, permitindo que parte do dinheiro que chega para aplicar
na administração da Instituição, seja direcionada para melhorar aspectos das estruturas
básicas, físicas e de apoio. Além disso, um ambiente com espaço adequado, assentos
confortáveis, boa acústica, climatização refrescante, entre outros é fundamental para
uma boa concentração do aluno. Por outro lado, a ausência de algum desses itens pode
ser a brecha para a evasão de alunos e ser um fator desfavorável ao seu desempenho
acadêmico. Através do Gráfico 60 percebe-se que os alunos consideram como bom à
4

Disponível
aprendizado/>

em

<https://escolasexponenciais.com.br/qual-a-influencia-da-infraestrutura-escolar-no-
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infraestrutura da sala de aula, com exceção das cadeiras que foi o item avaliado como
regular e maior taxa de negativa.
Gráfico 60 – Distribuição dos alunos em relação à infraestrutura física da sala de
aula.
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Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)

A biblioteca é um ambiente de estudo e local onde os discentes, quando não
estão em sala de aula, passam parte do seu tempo adquirindo novos conhecimentos.
Para assegurar a aprendizagem e a qualidade de vida é necessário que esse ambiente
seja salubre e confortável, a fim de garantir o bem estar do indivíduo, sua segurança e
produtividade. Investir periodicamente no acervo da biblioteca permite aos seus
usuários constante renovação de conhecimento5. A ausência disso pode levar,
consequentemente, ao déficit de aprendizagem, a evasão do curso e até mesmo
reprovação do aluno. Mas há outros aspectos de ordem estrutural se forem observados,
garantem um ambiente agradável tanto para quem ali trabalha quanto para quem o
frequenta. Assim a ventilação, a iluminação bem como a limpeza também se torna
essenciais para esse ambiente. Nesse sentido, o Gráfico 61 expressa que todos os itens
relacionados à biblioteca tiveram avaliação satisfatória, consideradas pelos alunos como
bom.

5

A FAS adquiriu 162 novos livros em 2017 e no ano de 2018 mais 75 livros de diversas áreas,
relacionados com o atual curso de graduação.
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Gráfico 61 – Distribuição dos alunos em relação à infraestrutura física da
biblioteca.
60%
50%
Excelente

40%

Bom
30%

Regular
Ruim

20%

Péssimo

10%
0%
Acústica

Espaço

Acervo

Iluminação

Climatização

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

A tecnologia não deve ser deixada de lado quando se fala em investir na
infraestrutura de uma Instituição de graduação. Nesse sentido, os computadores
oferecidos em laboratórios, por exemplo, devem tentar acompanhar o rápido avanço
tecnológico, não ficando obsoletos. Destaca-se que no primeiro semestre de 2018 o
laboratório da FAS passou por melhorias estruturais além de substituição dos teclados
que apresentavam defeito. No entanto, ainda existe reivindicação dos alunos direcionada
a falta de aquisição de novas máquinas (computadores), conforme relatado por eles no
item 3.4.4 do relatório do primeiro semestre. A seguir, o Gráfico 62 mostra a avaliação
dos alunos em relação aos itens relacionados ao laboratório da faculdade, o qual merece
uma atenção por parte dos gestores da instituição, tendo em vista ter apresentado de
certa forma uma avaliação insatisfatória em praticamente todos os itens.
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Gráfico 62 – Distribuição dos alunos em relação à infraestrutura física do
laboratório.
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Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)

Um ambiente limpo é fundamental para o bem estar e para saúde física do
indivíduo, sem contar na estética da Instituição, já que proporciona sensação de
organização e cuidado com os que freqüentam o espaço. Não importa o tipo de negócio:
uma faculdade, uma loja, um escritório. Se o banheiro for sujo ou desarrumado, a
impressão deixada será a pior possível. Por meio do Gráfico 63 verifica-se que os
alunos consideram o serviço de limpeza realizado nos banheiros da faculdade como
bom ou excelente.
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Gráfico 63 – Distribuição dos alunos em relação à infraestrutura física do
banheiro.

50%
40%
Excelente
Bom

30%

Regular
20%

Ruim
Péssimo

10%
0%
Limpeza

Iluminação

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

4.4.3 Sugestões, críticas e elogios realizados pelos discentes da FAS:
Ouvir às críticas e os elogios são uma importante ferramenta de crescimento da
Instituição e fundamental para a detecção de falhas no processo acadêmico e
institucional. Tanto o elogio quanto a crítica são feedbacks que podem ser construtivos
quando bem trabalhadas pelos envolvidos. As sugestões, críticas e elogios6 descritos
pelos alunos foram:
Tabela 01 – Sugestões apresentadas pelos discentes da Faculdade do Seridó (FAS)
Sugestões
Representati
vidade (%)
As aulas deveriam voltar a serem blocadas
10%
Definir prazo para os docentes disponibilizar as notas no sistema

2%

As disciplinas envolvendo cálculo e prática contábil poderia ficar nos

2%

primeiros horários de aulas
O modelo de prova acadêmica deveria ser padronizado na faculdade

2%

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

6

Apenas 17 alunos dos 41 que responderam o questionário fizeram pelo menos um relato em relação às
sugestões, críticas e elogios descritos.
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Tabela 02 – Críticas apresentadas pelos discentes da Faculdade do Seridó (FAS)
Críticas
Representati
vidade (%)
Demora no atendimento das demandas dos alunos por parte da
2%
Secretaria Acadêmica
Dificuldade de acompanhar e/ou interpretar a metodologia utilizada

7%

por alguns professores
Pouca sintonia entre os alunos e o Coordenador do Curso

2%

O Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) não tem sala exclusiva para uso dos

7%

alunos
A retirada do fornecimento dos copos descartáveis nos bebedouros foi

2%

um erro por parte da faculdade
A mensalidade da graduação é alta

7%

As cadeiras das salas de aulas são pequenas e deveriam ser

2%

acolchoadas
Os alunos mais antigos não são contemplados com bolsas da mesma

2%

forma que os novatos
Há pouca palestra e viagens para complementar a carga horária

5%

curricular dos alunos
Os banheiros nunca possuem papel toalha para uso

7%

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Tabela 03 – Elogios apresentados pelos discentes da Faculdade do Seridó (FAS)
Elogios
Representati
vidade (%)
Desde a última Coordenação a faculdade de modo geral tem
2%
melhorado bastante
Professores dedicados, trazendo a prática para a sala de aula

5%

A faculdade melhorou muito nos últimos meses

2%

O atendimento das secretárias acadêmicas é excelente

2%

A biblioteca é excelente

2%

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

4.4.4 Reflexões e Recomendações

O processo de autoavaliação é cada vez mais expressivo na vida institucional já
que possibilita a tomada de decisão, seja no processo didático-pedagógico, acadêmico e
administrativo. Sendo assim, as informações produzidas servem de parâmetro para o
gestor atuar com mais segurança, no processo pedagógico-acadêmico. Desta forma,
mesmo os resultados acima apresentando na maioria pontos positivos, há necessidade
de aprimoramento e/ou ajustes de alguns itens, cabendo assim, cada gestor analisar o
momento mais oportuno para fazê-los.
Assim sendo, diante dos resultados apresentados acima é importante para o
crescimento da Instituição que os pontos considerados vulneráveis, sejam revistos e
ajustados pelos gestores, como também, pelos demais segmentos da comunidade
acadêmica. Entre esses, recomenda-se verificar:


As disciplinas apontadas pelos alunos como de maior dificuldade seja objeto de

análise entre os professores envolvidos e a Coordenação do Curso;


A periodicidade de manutenção dos equipamentos tecnológicos (projetor

multimídia, computadores e ar condicionados);


As reivindicações apontadas pelos alunos sejam objeto de acompanhamento e de

análise entre os gestores e demais envolvidos, como também, a importância do feedback
com os envolvidos;


As fragilidades tanto de escrita quanto de leitura, bem como nas áreas da

Matemática, dos acadêmicos, relacionadas à escolarização fundamental e média, no
sentido que esses possam acompanhar os conteúdos relacionados às disciplinas do
66

curso, de forma que seu aproveitamento enquanto discente seja compatível com os
pressupostos estabelecidos pela Faculdade;


Avaliar a possibilidade de adquirir uma máquina de cópia (Xerox) para as

atividades acadêmicas dos alunos, tendo em vista ser objeto de outras reivindicações
passadas e uma importante ferramenta para fins educacionais.
Mesmo diante dos contratempos e das dificuldades reconhecida pela faculdade
relacionada à autoavaliação e a infraestrutura física, observa-se que a Instituição tem
conseguido articular suas atuações de forma planejada, semestre a semestre. Deste
modo, face do exposto, a CPA considera que há coerência para obtenção da nota 4
(quatro) para esses indicadores.

4.5 Análise da Autoavaliação dos Docentes da Faculdade do Seridó (FAS)

O Plano de Desenvolvimento Institucional, também conhecido como PDI, consta
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e identifica a instituição de ensino
superior com relação à sua filosofia de trabalho, missão, orientação pedagógica,
estrutura organizacional e atividades acadêmicas. Para se ter uma ideia, o plano é
considerado uma das principais referências pelo Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior – SINAES.
Depois da elaboração e aprovação do plano é fundamental que os membros
(Gestores, Coordenadores, Professores e Funcionários) da Instituição leiam, discutam e
siga monitorando esse documento, já que é muito importante para que a IES possa se
expandir. Nesse sentido foi indagado aos professores da FAS se eles já leram o PDI e de
acordo com o Gráfico 64, aproximadamente 82% dos docentes leram o referido
documento.
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Gráfico 64 – Distribuição dos professores em relação se já leram o Plano de
Desenvolvimento Institucional da FAS.

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

Estabelecer a missão de uma organização é estabelecer um caminho a seguir. E
de acordo com a ideia de Porto7 (2008), a missão representa a razão de existência de
uma organização, para isso ela deve abranger um propósito básico da organização e
transmitir seus valores a funcionários, clientes, fornecedores e a sociedade. Nessa linha
foi perguntado aos docentes da FAS se existe coerência entre as ações praticadas pela
faculdade e o proposto na sua missão, onde por meio do Gráfico 65, constatou-se que
mais de 54% dos professores consideram que há coerência.
Gráfico 65 – Distribuição dos professores em relação se existe coerência entre as
ações praticadas pela FAS e o proposto em sua missão.

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

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
7

Marcelo Antoniazzi Porto. Missão e Visão Organizacional: orientação para a sua concepção. Disponível
em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1997_T4105.PDF>
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humana estar em formação, pois, por meio do que nele está planejado, define-se qual o
modelo de sociedade pretende-se construir, qual pessoa e qual profissional objetiva-se
formar. Assim, procurou indagar aos docentes da FAS se o curso oferece atividades
acadêmicas compatíveis com o proposto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e
observou-se, de acordo com Gráfico 66, que para aproximadamente 73% dos
professores existe essa compatibilidade.

Gráfico 66 – Distribuição dos professores em relação se o curso oferece atividades
de práticas acadêmicas compatíveis com o proposto no Projeto Pedagógico do
Curso.

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

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão possibilita novas formas
pedagógicas de produção, reprodução e socialização de conhecimentos, efetivando a
interdisciplinaridade. Ela oportuniza também superar a dicotomia entre teoria/prática,
sujeito/objeto, constituindo outro fundamento epistêmico. Deste modo, o Gráfico 67
adiante, expressa que para mais de 54% dos docentes às ações praticadas pela FAS
favorecem a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No entanto, é
importante conhecer a partir destes dados as razões do elevado número de professores
que discordaram.
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Gráfico 67 – Distribuição dos professores em relação às ações praticadas pela FAS
favorecem a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

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

Os meios de comunicação são ferramentas disseminadoras que a Instituição não
pode abrir mão de sua utilização, sejam elas, Facebook, Programa de Rádio Local,
Programa de Tv, etc. relacionada às diversas atividades acadêmicas (política de ensino,
ações sociais, estágio curriculares, resultado de pesquisa, etc.) e institucionais ao longo
do ano. Por isso é muito importante que a Instituição tenha um site, redes sociais e espaço
na mídia local que possam passar informações para o seu público interno e interessado.
Além disso, as ações de uma faculdade, principalmente interiorizada, agregam
valor ao desenvolvimento econômico e educacional da região em seu entorno. Nesse
sentido, o Gráfico 68 expressa que aproximadamente 64% dos professores da FAS
consideram que os meios de comunicação utilizados pela Instituição incluem aspectos
relacionados às suas atividades.
Gráfico 68 – Distribuição dos professores segundo se os meios de comunicação
locais (TV, Rádio, Redes Sociais, Etc.) incluem aspectos que dizem respeito às
atividades da FAS.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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4.5.1 Sugestões, críticas e elogios8 realizados pelos docentes e coordenadores da
FAS

Dentro do processo de autoavaliação é importante conhecer também às
preocupações, às críticas e os anseios dos setores no seu ambiente de trabalho, a fim de
fornecer ao gestor reflexão desses sentimentos e assim poder tomar medidas mais
assertivas e coerentes com os feedbacks. São elas:

Tabela 04 – Sugestões apresentadas pelos docentes e coordenadores da Faculdade
do Seridó (FAS)
Sugestões
Definir melhor os papéis e às funções de cada um dentro da faculdade

Representati
vidade (%)
10%

Proporcionar mais capacitação durante o ano

10%

Premiar, semestralmente, os docentes que se destacaram pela

10%

excelência de ensino, a partir da votação dos alunos
Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)

Tabela 05 – Críticas apresentadas pelos docentes e coordenadores da Faculdade do
Seridó (FAS)
Críticas
A faculdade ter apenas um curso de graduação em andamento

Representati
vidade (%)
10%

Docentes ficando ociosos durante o semestre

10%

Desatualização salarial

10%

O atual acompanhamento pedagógico junto aos professores é

10%

fragilizado, porque em sua maioria possui vínculos com outras
instituições, além dos encontros acontecerem com menor frequência
do que deveriam. Por consequência, os encontros se tornam
insuficientes, para as demandas do dia a dia
Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)

8

Apenas 5 professores dos 10 que responderam o questionário fizeram pelo menos um relato em relação
às sugestões, críticas e elogios descritos.
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Tabela 06 – Elogios apresentados pelos docentes e coordenadores da Faculdade do
Seridó (FAS)
Elogios

Representati
vidade (%)
Muito bom o avanço com a pesquisa e criação do grupo de pesquisa na
10%
Instituição
A faculdade mantém sempre as portas abertas para diálogos e novas

10%

ideias
O corpo docente vem melhorando ao longo do tempo

10%

A interação teoria e prática a partir das intervenções de pesquisas e

10%

extensão associadas às disciplinas, como na disciplina de métodos e
técnicas de pesquisa que associou o conhecimento teórico a prática, a
partir de pesquisas de campo. Além de atividades de extensão,
associada à disciplina de Administração, estendendo-se à pósgraduação, nas disciplinas de intervenção pedagógica e intervenção
prática de assistência social
Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)

4.5.2 Reflexões e Recomendações

A autoavaliação é componente do processo ensino-aprendizagem que exige
organização, análise e reflexão entre os profissionais envolvidos, pois, um de seus
objetivos é diagnosticar os conflitos presentes dentro do processo. Assim, falar sobre
autoavaliação é algo que suscita grandes embates e discussões, entre os setores
envolvidos. Deste modo, diante dos resultados apresentados é importante para o
crescimento da Instituição que os pontos considerados de certa forma vulneráveis, sejam
revistos e ajustados pelos gestores, como também, pelos demais segmentos da
comunidade acadêmica (coordenadores e professores). Prontamente, recomenda-se
verificar:


A possibilidade de implantação de um calendário semestral para capacitação

profissional dos docentes;


A obrigatoriedade de leitura dos principais documentos institucionais (PDI e

PPC) por partes de todos os docentes;
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A cultura de publicação de artigo científico anual pelos docentes;



A viabilidade de atualizar e ativar o plano de carreira e salários dos docentes

junto à direção da IES;


A possibilidade de fomentar junto ao corpo docente a importância de

desenvolver trabalhos relacionados ao grupo de pesquisa na instituição.

Mesmo tendo atualmente apenas um curso de graduação a FAS dentro dos
limites de suas possibilidades financeiras e técnicas tem buscado o desenvolvimento das
atividades de extensão coerentes com o seu Plano de Desenvolvimento Institucional.
Sem contar que vêm conseguido articular suas ações de forma planejada para que sua
missão institucional possa ser cumprida ao longo do tempo. Além disso, diversos
documentos institucionais passaram por revisão no segundo semestre de 2018.
No entanto, é de extrema importância para o desenvolvimento institucional que
os pontos relatados sejam revistos e implantados o mais breve possível. Como isso, a
CPA considera que há coerência para aquisição da nota 4 (quatro) para esses
indicadores.

4.6 Análise da Autoavaliação dos Funcionários Administrativos da Faculdade do Seridó
(FAS)

No ambiente de trabalho moderno, informações e dados possuem um papel
estratégico. Eles estão no centro de uma série de rotinas e, por isso, a instituição deve
sempre buscar rotinas capazes de manter o acesso as informações o mais rápido possível
e de forma simplificada. Sem contar que o sistema utilizado deve ser de fácil manuseio
e intuitivo para quem o for operacioná-lo no dia a dia. Nesse sentido foi perguntado aos
funcionários

administrativos

se

as

informações

operacionais

acadêmicas

e

administrativas realizadas no dia a dia são de simples acesso, e percebe-se que as
respostas dos funcionários foram bem divididas. O resultado pode ser verificado no
Gráfico 69, a seguir.
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Gráfico 69 – Distribuição dos funcionários administrativos em relação se as
informações operacionais sobre os procedimentos administrativos e acadêmicos
realizados, no dia a dia, é de simples acesso.

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

Investir nas condições de trabalho objetiva satisfazer as necessidades do
funcionário, tendo como princípio o fato de que as pessoas são mais produtivas quando
mais satisfeitas e envolvidas com o trabalho. A ideia é conciliar os interesses dos
indivíduos e o da instituição. Sabe-se que ao melhorar as condições de trabalho do
funcionário no seu ambiente de trabalho, existe a tendência de melhoria na
produtividade e eficiência da instituição. Nessa linha, para 100% dos funcionários
administrativos que responderam o questionário as condições de trabalho na FAS são
adequadas. Isso é verificado no Gráfico 70 abaixo.
Gráfico 70 – Distribuição dos funcionários administrativos em relação se as
condições de trabalho oferecidas pela FAS são adequadas.

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

Conforme já mencionado a missão de uma organização está diretamente
relacionada ao caminho a ser seguido. Nesse sentido, a missão representa a razão de
existência de uma organização, para isso ela deve abranger um propósito básico da
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organização e transmitir seus valores a funcionários, clientes, fornecedores e a
sociedade. Nessa ideia foi perguntado aos funcionários administrativos da FAS se há
coerência entre as ações praticadas pela faculdade e o proposto na sua missão, onde se
constatou através do Gráfico 71 que 100% dos funcionários que participaram da
pesquisa admitiram que existe coerência.
Gráfico 71 – Distribuição dos funcionários administrativos em relação se há
coerência entre as ações praticadas pela FAS e o proposto em sua missão.

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

4.6.1 Sugestões, críticas e elogios realizados pelos funcionários administrativos da
FAS

Os elogios e as críticas nomeadas pelos funcionários administrativos estão
relacionados:

Sugestões:


Melhorar a estrutura física das salas de aulas.

Críticas:


Existência de único curso de graduação.
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Elogios:


Gratidão ao corpo docente e aos gestores da Instituição que se superam a cada

dia na evolução e mudanças sociais para o desenvolvimento da faculdade.

4.6.2 Reflexões e Recomendações

Partindo da percepção de que atualmente existem algumas dificuldades que se
interpõe a função administrativa pedagógica – quando esta passa a realizar outras
funções, que não aquelas de sua competência, ou seja, atua naquelas ações conhecidas
como “apagar incêndios”, e que não está claramente delineada para o seu dia a dia – o
que torna a sua atuação de certa forma voltada para um papel assistencialista do que de
própria secretária administrativa. Contudo, é necessário que esses profissionais também
interajam no processo de desenvolvimento interno que alicerçará e contribuirá para o
ajuste dinâmico de mudanças e de crescimento da Instituição, e consequentemente o seu
enquanto profissional administrativo.
Do mesmo modo, existe também o desafio de aprender a lidar com a autonomia
e realizações de trabalhos individuais para saber compartilhá-lo com outras áreas. Sendo
assim, recomenda-se:


Implantar um calendário para capacitação profissional de forma semestral dos

funcionários administrativos;


Definir o papel e a responsabilidade de cada um a ser desenvolvido dentro do

setor administrativo, a fim de padronizar o andamento do processo da Secretaria
Administrativa e com isso aumentar a produtividade, ter mais autonomia e segurança
para tomar decisões;


Viabilizar a atualização e ativação do plano de carreira dos funcionários

administrativos;


Estudar a possibilidade de contratação imediata de mais 01 (um) funcionário

administrativo para Secretaria Acadêmica;


Realizar feedback com os envolvidos para tratar das críticas apresentadas e com

isso encontrar soluções de melhoria.
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Como isso, a CPA considera que há coerência suficiente para obtenção da nota 3
(três) para esses indicadores.

4.7 Egressos da Faculdade do Seridó (FAS)

A pesquisa com os egressos do curso de graduação possibilita conhecer a
qualidade acadêmica desses ex-alunos, bem como, o nível de compromisso da faculdade
com a sociedade. Sendo assim, a pesquisa se apresenta, diante das necessidades de
conhecimento sobre a instituição, como uma possibilidade de se ter um feedback acerca
da formação ofertada. Esse retorno é fundamental para a formulação de políticas de
superação e manutenção no sistema de educação superior e nas instituições acadêmicas
em particular.
Acentua-se que é apenas a segunda pesquisa realizada com os ex-alunos da
Instituição, a qual a presente Comissão de Avaliação reconhece a preocupação com o
baixo número de retorno dos questionários pelos egressos. Esses questionários são
enviados por e-mails e pelo whatsapp dos egressos, mas a devolução (retorno) é mínima
por parte dos ex-alunos.
Quadro 10 – Quantidade de Egressos Participante na Pesquisa
Nome do Curso
Egresso Participante

Ciências Contábeis

Ano 20169

Ano 201710

18

8

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).

Em relação aos municípios de residência dos ex-alunos (ano conclusão 2017 e
2018.1) da faculdade que responderam a pesquisa, observa-se por meio do Gráfico 72
que eles estão distribuídos entre 5 (cinco) municípios da região do Seridó, incluindo a
Cidade Sede da faculdade. Isso sugere que mesmo após obterem a graduação esses exalunos permaneceram na região de origem do curso.

9

Optou-se pelos dados acumulados, período 2009 a 2016, tendo em vista as turmas concluintes serem
pequenas, além de poucos alunos devolverem (responderem) os questionários (a pesquisa).
10
Aproximadamente 20 alunos concluintes no ano de 2017, apenas oito ex-alunos responderam os
questionários (a pesquisa).
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Gráfico 72 – Distribuição dos egressos da FAS em relação ao município de
residência.

Lagoa Nova
38%

Florânia
13%

Campo Redondo
14%
Cerro Corá
13%
Currais Novos
25%

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).

A vida de recém-formado inaugura uma série de novos desafios para os
profissionais. Se entrar na faculdade e concluir o curso já foram períodos puxados,
conquistar um bom emprego pode ser ainda mais complexo. Com isso, foi perguntado
aos ex-alunos se atualmente eles estão exercendo alguma atividade laboral e percebe-se
através do Gráfico 73 que aproximadamente 85% dos participantes da pesquisa estão
trabalhando.
Gráfico 73 – Distribuição dos egressos da FAS em relação se atualmente estão
exercendo alguma atividade laboral.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).
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De acordo com a Revista Exame (2016) profissionais recém formados demoram
em média até 01 (um) ano conseguir emprego. Já para profissionais da área contábil
segundo a revista é em média de 06 (seis) meses. O motivo dessa demora é a falta de
qualificação de alguns profissionais e do domínio de um segundo idioma. Verifica-se no
Gráfico 74 adiante, o elevado número de ex-alunos que já desempenhava algum
trabalho mesmo antes da formação acadêmica. Possivelmente isso é típico da região o
aluno já possuir uma atividade profissional e assim ajudar no sustento da família,
mesmo antes da sua formação acadêmica.

Gráfico 74 – Distribuição dos egressos da FAS em relação há quanto tempo a
partir da conclusão do curso você demorou para ingressar na atividade
profissional.

Menos de três
meses 12%

Já trabalhava antes
da formamação
acadêmica
50%

De três meses até
seis meses 13%

Mais de seis meses
até um ano
25%

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).

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. No entanto, buscou-se
conhecer dos egressos da FAS como eles estão satisfeitos em relação à atividade
profissional atualmente exercida e constatou-se de acordo com o Gráfico 75, que
aproximadamente 57% estão satisfeito. Isso pode ser visualizado a seguir:
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Gráfico 75 – Distribuição dos egressos da FAS em relação ao nível de satisfação
com atividade profissional.

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

Após formado o bacharel em Ciências Contábeis que queira exercer a profissão
necessita obrigatoriamente de realizar o Exame de Suficiência do CFC. Esse exame é
ofertado duas vezes ao ano e é considerado aprovado o candidato que acertar pelo
menos 50% do total das questões. O índice nacional de aprovação dos candidatos
inscritos de acordo com CFC é inferior a 40%. Como isso, foi indagado aos egressos da
FAS se eles fizeram o referido exame e se foram aprovados. As respostas estão
expressas nos Gráficos 76 e 77. No entanto, para esses egressos que responderam à
pesquisa, nenhum obtiveram sucesso no referido exame.
Gráfico 76 – Distribuição dos egressos da FAS em relação quantas vezes realizou o
Exame de Suficiência do CFC.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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Gráfico 77 – Distribuição dos egressos da FAS em relação se foi aprovado no
Exame de Suficiência do CFC.

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

Retornar com estes egressos para as salas de aulas da Instituição é um desafio a
ser superado, já que muitos dos ex-alunos ingressam no mercado de trabalho e querem
ganhar dinheiro rapidamente. Mas, se aperfeiçoar é uma necessidade constante do dia a
dia do profissional e realizar uma pós-graduação torna-se vital para o seu crescimento
no mercado de trabalho. Assim, foi questionado ao egresso da FAS se ele teria interesse
de fazer algum curso Lato Sensu na Instituição, e aproximadamente 37% dos
entrevistados responderam que tem interesse em fazer uma pós-graduação na
Instituição. Isso pode ser observado por meio do Gráfico 78, a seguir.

Gráfico 78 – Distribuição dos egressos da FAS em relação se tem disponibilidade e
interesse em fazer algum curso de pós-graduação (Lato Sensu) na Instituição.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).
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4.7.1 Sugestões, críticas e elogios realizados pelos egressos da FAS

A sugestão nomeada pelos ex-alunos da Faculdade do Seridó está relacionada a
seguir:

Sugestão:


Importante ter mais prática durante o curso.

4.7.2 Reflexões e Recomendações

A participação dos egressos fortalece o vínculo com a faculdade porque isso
incentiva os acadêmicos a continuarem sua jornada, e a trazerem novidades do mercado
de trabalho. Além disso, eles têm uma linguagem de aproximação com os estudantes.
Os momentos oportunizados por semanas acadêmicas, palestras e demais atividades
acadêmico-científicas são de extrema importância para atuais alunos e os egressos, pois
agregam conhecimento, ajudam na formação e qualificação de cidadãos mais
esclarecidos e mais qualificados para o mercado de trabalho.
As recomendações propostas pela CPA são voltadas para:


Determinar novos meios para aumentar o quantitativo da participação dos

egressos nas pesquisas;


Trazer periodicamente aos eventos da faculdade os egressos para falar sobre a

vida profissional e acadêmica;


Contactar os egressos que trancaram o curso e encontrar formar para o seu

retorno acadêmico;


Captar os egressos formados para os cursos de pós-graduação da Instituição.

Diante das informações divulgadas, a CPA considera que há coerência suficiente
para obtenção de nota 3 (três) para esses indicadores.
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5 IMAGEM INSTITUCIONAL DA FACULDADE DO SERIDÓ (FAS)

A imagem institucional representa um dos bens mais valiosos de uma
organização moderna e sintetiza a percepção dos públicos internos e da sociedade em
geral. Ela não é única, varia de acordo com expectativas, demandas e experiências de
relacionamento de cada um dos públicos. A criação e a manutenção de uma imagem
positiva dependem da articulação e do comprometimento de todos que formam a
Instituição (gestores, professores, funcionários, alunos e demais colaboradores), os
quais devem estar empenhados para que a atuação da Instituição esteja alinhada com a
sua missão, visão e princípios.
Nesta perspectiva, visando qualificar e fortalecer o processo de autoavaliação
institucional da FAS, desenvolveu-se a “Pesquisa de Imagem da Faculdade”. Esta ação
envolveu docentes, funcionários administrativos, alunos de graduação e de pósgraduação. Desta forma, a pesquisa possibilita elementos de análise do processo de
autoavaliação coordenado pela CPA, dando-lhe indicativos para projeção de ações
futuras.
Receber críticas faz parte da vida, e quem trabalha em equipe ou realiza alguma
atividade para o público acaba sempre recebendo sua parcela delas, justas ou não. Mas
lidar com as críticas é muitas vezes um desafio e saber lidar com elas de forma positiva
é essencial para o seu desenvolvimento pessoal. Nesse sentido foi perguntado aos
entrevistados se a FAS aceita sugestões e críticas de melhorias, e obteve como resultado
os dados expresso no Gráfico 79 abaixo.
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Gráfico 79 – Distribuição dos docentes, funcionários administrativos, discentes da graduação e discentes da pós-graduação,
respectivamente, em relação se a FAS aceita sugestões e críticas de melhorias.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).

A mudança institucional molda a forma como a sociedade se desenvolve ao longo do tempo. Quando uma Instituição percebe que a
mudança é necessária para dar continuidade ao seu propósito de crescimento e solidez, é preciso que a decisão venha embasada por informações
e estudos sobre possibilidades de empreendimento, fragilidades e oportunidades de futuro. Nesse contexto, organizações e instituições de
educação superior procuram caminhos para a sua perenidade e sustentação, como é o caso desta instituição de educação que passou por grandes
transformações e hoje busca o equilíbrio econômico-financeiro para se manter viva e no meio educacional.
Assim, procurou-se conhecer como o público interno da faculdade ver a afirmação de que a FAS promove e mantém o desenvolvimento
de uma cultura de mudança institucional e, por consequência, o resultado é observado por meio do Gráfico 80 adiante.
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Gráfico 80 – Distribuição dos docentes, funcionários administrativos, discentes da graduação e discentes da pós-graduação,
respectivamente, em relação se a FAS promove e mantém o desenvolvimento de uma cultura de mudança institucional.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).

A responsabilidade social compreende ações que são desenvolvidas por empresas que buscam contribuir para a construção de uma
sociedade mais justa. Trata-se do somatório de atos voluntários das organizações que direcionam suas atividades para o bem-estar social,
conduzem seus negócios visando o interesse coletivo e não somente os lucros, uma vez que prioriza o todo. Ao adotar algumas medidas de
responsabilidade social, a Instituição reforça o seu compromisso com a sociedade e com os valores declarados no seu Código de Conduta,
gerando ainda mais credibilidade aos seus negócios. No entanto, para que uma empresa exerça suas atividades com responsabilidade social, é
importante que busque o engajamento de todos os colaboradores e não somente de alguns isoladamente 11. Dentro dessa ideia, foi perguntado
se a FAS preocupa-se com a comunidade realizando ações sociais e obteve os seguintes dados exemplificado por meio do Gráfico 81, a seguir.

11

Algumas ações promovidas pela Faculdade do Seridó no ano de 2018: Ação de higiene bucal nas escolas do município de Currais Novos. Ação proporcionando uma manhã
alegre relacionada ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com usuários do Governo Federal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade
de Lagoa Nova. Ação de natal na Casa do Pobre no município de Currais Novos.
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Gráfico 81 – Distribuição dos docentes, funcionários administrativos, discentes da graduação e discentes da pós-graduação,
respectivamente, em relação se a FAS preocupa-se com a comunidade realizando ações sociais na região.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).

É importante que as IES conheçam as percepções dos seus públicos em relação à sua imagem, de modo a identificar seu posicionamento
perante o mercado, posto que a imagem é fator decisivo para que novos alunos ingressem na instituição. Nesse aspecto, o fortalecimento da
imagem corporativa como uma ferramenta estratégica é importante, visto que ela possibilita a atração de clientes novos e fortalece a lealdade dos
já existentes. Dessa forma, quanto mais forte e sólida for à imagem da empresa, mais facilmente ela conseguirá condições de financiamento
favoráveis, empregados mais motivados e receptivos, além de clientes satisfeitos e leais. Por conseguinte, procurou-se identificar com o público
interno da faculdade a afirmação relacionada se a imagem da FAS é positiva como IES. No caso, as respostas obtidas estão visualizadas através
do Gráfico 82.
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Gráfico 82 – Distribuição dos docentes, funcionários administrativos, discentes da graduação e discentes da pós-graduação,
respectivamente, em relação se a imagem da FAS como IES é positiva.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).

Uma estrutura adequada de trabalho possibilita ao seu usuário desenvolver e gerenciar melhor às atividades desempenhadas. Quando a
estrutura é estabelecida de forma adequada, ela propicia organização das funções, medidas de desempenho compatíveis com os objetivos, além
de condições motivadoras, entre outras. Nesse aspecto, a pesquisa indagou se a estrutura oferecida pela faculdade é adequada para o seu
desenvolvimento profissional e obteve as respostas expressa no Gráfico 83 adiante. No entanto, é importante que os gestores tenham um
feedback com os colaboradores (professores e funcionários administrativos) a fim de conhecer e/ou entender os motivos da discórdia.
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Gráfico 83 – Distribuição dos docentes e funcionários administrativos, respectivamente, em relação se a estrutura oferecida pela FAS é
adequada para o seu desenvolvimento profissional.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).

O atendimento é um ponto fundamental que deve ser trabalhado com o objetivo de alcançar a excelência. Um bom atendimento conquista
novos consumidores e fideliza os antigos, estabelecendo uma relação de confiança e satisfação entre empresa e cliente. Além disso, um dos
principais mandamentos que o funcionário não pode deixar se seguir é de ser cortês e gentil com os clientes, seja ele interno ou não. Para isso, é
importante se livrar de preconceitos e de qualquer tipo de impressão antecipada. Deste modo, observa-se por meio do Gráfico 84 que para
maioria dos alunos o atendimento realizado pelos funcionários da faculdade é de forma cortês.
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Gráfico 84 – Distribuição dos discentes de graduação e de pós-graduação, respectivamente, em relação se os funcionários da FAS são
corteses no atendimento.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).

Uma questão que precisa ser analisada e ponderada com bastante calma e atenção são os fatores que influenciam na decisão de escolha da
faculdade. Sabe-se que o investimento em uma boa faculdade logo se transformará em reconhecimento e uma boa colocação no mercado
profissional, mas não se pode deixar de avaliar a relação custo-benefício da faculdade do seu interesse. Então é preciso ponderar sobre alguns
fatores, como por exemplo, o valor da mensalidade, à distância, o corpo docente, o desconto na mensalidade, entre outros. Fica evidente de
acordo com os alunos da FAS que o fator mensalidade e desconto, respectivamente, influenciam na decisão de escolha da faculdade. Isso pode
ser visto através dos Gráficos 85 e 86.
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Gráfico 85 – Distribuição dos discentes de graduação e de pós-graduação, respectivamente, em relação se a mensalidade da FAS é fator
que influencia na decisão de escolha da Instituição.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).

Gráfico 86 – Distribuição dos discentes de graduação e de pós-graduação, respectivamente, em relação se o desconto na mensalidade da
FAS é fator que influencia na decisão de escolha da Instituição.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019).
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A marca é muito mais que mero nome e símbolo. Ela é um elemento-chave nas relações da empresa com seus consumidores. A marca
representa as percepções e os sentimentos dos consumidores com relação a um produto e seu desempenho. Ou seja, ela é responsável por
intermediar o relacionamento de clientes e empresa, tornando esse relacionamento sustentável para ambas as partes. Nesse aspecto, a marca é
extremamente importante para o sucesso de uma organização, ela surge com a função de diferenciar a origem do produto e se torna base do
trabalho do indivíduo. Assim sendo, a presente pesquisa procurou conhecer através dos alunos se a marca FAS proporciona status junto à
sociedade regional. Prontamente, por meio do Gráfico 87, o resultado obtido evidencia uma boa aceitação pela marca FAS junto aos alunos.
Gráfico 87 – Distribuição dos discentes de graduação e de pós-graduação, respectivamente, em relação se a marca FAS proporciona ao
aluno status junto à sociedade regional.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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5.1 Aspectos Positivos e Negativos Segundo os Avaliadores da FAS em Relação à
Imagem Institucional.

Tanto os aspectos positivos quanto negativos indicados pelos professores,
funcionários administrativos, alunos da graduação e da pós-graduação são indicadores
que a Instituição pode valer-se para buscar corrigir e/ou melhorar a sua atuação no
mercado regional. São estes os aspectos relacionados de acordo com os avaliadores:

Tabela 07 - Principais aspectos positivos relacionados à Faculdade do Seridó (FAS)
Aspectos Positivos
Apresenta profissionais qualificados nos seus quadros internos
Atendimento dos profissionais é prestativo
Bom relacionamento no mercado regional
Busca constante na melhoria do ensino e na estrutura física da Instituição
Corpo docente é qualificado
Curso reconhecido no mercado e na região de atuação da faculdade
Curso ser presencial
Dedicação da faculdade com os alunos
Estacionamento amplo e interno
Estágio supervisionado
Evolução e/ou melhoria da faculdade no decorrer do ano
Evolução no trabalho desenvolvido pela CPA
Facilidade de acesso ao corpo diretivo da Instituição
Faculdade inovando mais, proporcionando mais oportunidade aos alunos a
desenvolver os trabalhos acadêmicos
Funcionários comprometidos com suas funções
Incentivo a capacitação dos docentes e do corpo administrativo
Instituição é comprometida com suas obrigações
Instituição é receptiva
Interesse constante da equipe em querer melhorar a faculdade como um todo
Liberdade no desenvolvimento dos projetos acadêmicos
Localização da faculdade
Marca FAS no currículo
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Melhoria na qualidade do ensino oferecido
Parceria da faculdade com as empresas da região (Sebrae, Apae, Prefeitura,
Academia, etc.)
Possuir boa estrutura física
Professores são atenciosos com os alunos
Realização de cursos da pós-graduação próximo da cidade dos alunos
Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)

Tabela 08 - Principais aspectos negativos relacionados à Faculdade do Seridó
(FAS)
Aspectos Negativos
Área/setor do marketing (captação dos alunos) da faculdade não funciona bem
Apenas um curso presencial na faculdade em andamento
Ar condicionado apresentando defeito nas salas de aulas
Aula da pós-graduação ser apenas uma vez ao mês
Aula na forma não blocada
Ausência de segregação de funções na área administrativa e pedagógica
Deficiência na comunicação interna
Demora na divulgação das notas dos alunos da pós-graduação
Existência de um único curso de graduação na Instituição em andamento
Falta de material impresso destinado aos alunos da pós-graduação
Falta de opção de cursos de graduação na Instituição
Inadimplência alta dos alunos
Internet lenta
Mensalidade da graduação e pós-graduação alta
Nota Enade baixa
Pouca divulgação do curso e da faculdade nas regiões circo-vizinho de atuação da
Instituição
Pouco diálogo e/ou relacionamento entre docentes e discentes da pós-graduação
Realizações de eventos e palestras não relacionadas ao curso contábil
Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
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5.2 Reflexões e Recomendações

Uma imagem bem cuidada e planejada faz toda a diferença, tendo em vista que
ela é a porta de entrada e saída das primeiras percepções que o seu atual ou futuro
cliente tem e terá sobre você. Quando alguém pensar na sua marca, deve também pensar
em todas as vantagens que ela oferece. A imagem da empresa segue a mesma ideia. O
objetivo é passar para os seus clientes a mensagem compatível com o seu negócio,
oferecer a eles o que desejam e que foram no lugar certo. Por isso, tanto a Instituição
quanto seus funcionários e todo o ambiente devem ser compatíveis com esse propósito.
Consequentemente, agregando a isso, a CPA recomenda:


Criar grupos de melhoria focada nas demandas existente nos relatórios

produzidos;


Monitorar e atualizar constantemente as redes sociais que faz referência a

Instituição e dos seus serviços;


Criar condições para desenvolver novos cursos presenciais na Instituição em

curto prazo;


Ofertar cronograma de aulões mensais de forma optativa voltada para resoluções

de questões do Exame de Suficiência do CFC para todas as turmas;


Fortalecer e expandir a forma de captar alunos dentro da região de abrangência

da faculdade;


Usar o feedback recebido para promover melhorias na Instituição;



Proporcionar a aprendizagem é a cultura de treinamento periódico para todos os

funcionários, independente das funções que exerçam.

Prontamente, partindo das informações coletadas em relação à imagem
institucional da faculdade junto à comunidade interna, percebe-se que há coerência
suficiente para considerar nota 4 (quatro) para esses indicadores.
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6 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS A
DIVERSOS SETORES DA FACULDADE DO SERIDÓ, COM BASE NO RELATO
DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO ANO ANTERIOR (2017).

Como já mencionado, as recomendações da CPA têm a função de subsidiar o
planejamento e o encaminhamento das ações ou políticas a serem levadas a efeito na
FAS. Além do mais, lembra-se aqui, que o pressuposto correto no domínio da
autoavaliação institucional que expressa coerência, ética e rigor científico, passa por:
quem avalia não executa! Por sintetizarem, de certa maneira, praticamente todas ou boa
parte das recomendações constante no relato institucional do ano anterior (2017),
buscou-se aqui examinar o cumprimento dessas recomendações pelos diversos setores.
Quadro 10 – Cumprimento das Ações pela Comissão Própria de Avaliação.
SETOR RESPONSÁVEL – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
Ações Recomendadas para 2018

Intensificar

o

diálogo

comunidade

acadêmica,

com
a

fim

Realizada

Realizada

Não

em Parte

Realizada

toda
de

x

consolidar a avaliação institucional.
Consolidar

o

acompanhamento

dos

x

egressos da faculdade12.
Acompanhar a situação do protocolo do
curso de licenciatura em pedagogia13.

x

Viabilizar a informatização eletrônica dos
questionários

avaliativos

para

toda

x

comunidade acadêmica, a fim de melhorar
o processo de autoavaliação institucional.
Analisar e acompanhar as documentações e
regulamentos institucionais.

x

Participar de capacitação destinada à CPA.

x

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)
12

O acompanhamento vem sendo realizado a partir dos últimos dois anos e com baixa participação dos
egressos, por isso, ainda não está consolidado na Instituição.
13
O Projeto Pedagógico do Curso foi elaborado no segundo semestre de 2018 e solicitado visita em loco,
via sistema do MEC, para avaliar a previsão de abertura do curso no segundo semestre de 2019.
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Quadro 11 – Cumprimento das Ações pelos Gestores Acadêmicos.
SETOR RESPONSÁVEL – GESTORES ACADÊMICOS
Ações Recomendadas para 2018

Realizada

Realizada

Não

em Parte

Realizada

Ampliar e melhorar constantemente os
recursos tecnológicos para atender as

x

demandas de crescimento institucional14.
Melhorar a velocidade de acesso da

x

internet.
Promover capacitação para os docentes,
funcionários-administrativos

e

demais

x

interessados.
Adquirir ou terceirizar serviço de foto
cópia

(Xerox)

instituição,

a

que

atue

fim

de

dentro

da

atender

as

x

necessidades dos discentes15.
Promover capacitação para os membros da

x

CPA.
Melhorar a climatização de alguns setores

x

da instituição16.
Melhorar os computadores e ter mais

x

manutenção no laboratório de informática.
Aquisição de novos livros direcionados ao

x

curso de Contabilidade.
Melhorar os equipamentos de salas de

x

17

aulas .
Possibilitar orientação de um profissional

x

14

Compra de dispositivo móvel para atender as demandas via rede redes sociais, whatsapp e contato
telefônico. Compra de computador com maior memória e robustez para armazenamento de arquivos e
desenvolvimento dos trabalhos na secretaria administrativa.
15
Devido às adequações financeiras a citada ação ainda está em fase de levantamento pela Instituição e
com possibilidade de realização no final do primeiro semestre de 2019.
16
A Instituição providenciou no ano de 2018 o serviço de manutenção dos equipamentos de ar
condicionados, no entanto, alguns aparelhos devido o seu tempo de uso continuam não refrigerando
corretamente.
17
Devido às adequações financeiras a referida ação ainda está em fase de levantamento pela Instituição e
com possibilidade de realização no final do primeiro semestre de 2019.
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de ergonomia para setor administrativo18.
Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)

Quadro 12 – Cumprimento das Ações pela Área Administrativa.
SETOR RESPONSÁVEL – ADMINISTRATIVO
Ações Recomendadas para 2018

Realizada

Realizada

Não

em Parte

Realizada

Intensificar a renegociação dos alunos que
estão em situação de inadimplência junto à

x

instituição.
Captar a curto e médio prazo novos alunos

x

de graduação e de pós-graduação.
Solicitar criação de página no site da
instituição para informar, especificamente,

x

sob as atividades de extensão programadas
e realizadas.
Solicitar criação de página no site da
instituição

contendo

depoimento,

x

incentivos a educação continuada e/ou
histórico profissional dos egressos da
FAS19.
Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)

18

Devido às adequações financeiras a referida ação ainda está em fase de levantamento pela Instituição e
com possibilidade de realização no final do primeiro semestre de 2019.
19
Não é uma página exclusiva para os egressos da Instituição, mas foi criada com o intuito de colocar
depoimentos de forma geral, envolvendo os egressos, professores e alunos com incentivos à educação
continuada, eventos, entre outros. <http://fas.academy/faculdadedoserido/index.php/testemunhal/>.
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Quadro 13 – Cumprimento das Ações pelos Coordenadores.
SETOR RESPONSÁVEL – COORDENADORES (ACADÊMICO e CURSO)
Ações Recomendadas para 2018

Realizada

Realizada

Não

em Parte

Realizada

Fomentar junto ao corpo docente a cultura
de produção científica em periódicos e

x

revistas especializadas.
Intensificar

o

acompanhamento

aos

x

discentes que prestaram o ENADE.
Acompanhar os docentes que tiveram
avaliações insatisfatórias.

x

Minimizar e/ou sanar as dificuldades de
aprendizagem dos discentes nas disciplinas

x

do curso20.
Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, janeiro/2019)

Cumprida essa etapa, a CPA recomenda que os itens com status de “realizada
em parte” e “não realizada” sejam revistos pelos respectivos setores, a fim de concluílas ou reagendá-las, ainda no primeiro semestre do ano de 2019. No entanto,
considerando que mais de 85% das recomendações propostas foram efetivadas pelos
setores, a CPA considera caracterizada como suficiente essas ações e concede nota 4
(quatro) para esses indicadores.

20

A Instituição oferta, dentro do Programa de Extensão “Terça do Saber”, aulas de diversos assuntos,
dentro da área contábil, para os alunos mitigarem eventuais dúvidas sobre determinado conteúdo
abordado.
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7 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 são analisadas as metas e as ações
relacionadas com os 5 (cinco) eixos e suas 10 (dez) dimensões.

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Dimensão

Objetivo (s)

Meta (s)

Melhorar a forma 

(8)

Utilizar no Número

Situação

de

O processo de avaliação e/ou autoavaliação no ano de

de

processo

de ações tomadas

2018 foi desenvolvido de forma continuada e

acompanhamento

tomada

de com base na

eletronicamente

Planejamento e mecanismos de decisão
e Avaliação

Resultado
Desejado

Indicador

avaliação
atividades
acadêmicas

da avaliação.

das instituição

do

Google).

As

informações coletadas semestralmente pela CPA são
repassadas por meio de feedback em sala de aula,

informações
de provenientes

100%

(formulário

pelos membros da Comissão, além de disponibilizar
do

esses resultados no site da instituição para que a
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ensino, pesquisa e processo
extensão,

de

do avaliação.

comunidade acadêmica (interna e externa) possa
consultá-las todas às vezes que achar necessária. A

planejamento e da

CPA também se utiliza de folders nas salas de aulas e

gestão

das reuniões pedagógicas semestrais para divulgar os

da

faculdade.

resultados,

entre

os

professores,

funcionários

administrativos e gestores da instituição. Diante dos
resultados produzidos no relatório, cada setor analisa a
melhor forma de trabalhar os itens apontados como
insuficientes e/ou deficientes.

Considerando que esta seção está dimensionada por eixo, os quais agrupam às suas respectivas dimensões, conforme recomenda os
instrumentos de avaliação externa. As análises, reflexões e recomendações feitas obedecem à mesma estrutura. Deste modo, em relação ao Eixo
1, às informações verificadas de forma geral e as ações são de que:


O processo de autoavaliação institucional caracterizada por suas avaliações semestrais vem sendo um importante indicador de

direcionamento para Instituição seja na área administrativa, acadêmica e pedagógica;


O envolvimento da comunidade acadêmica neste processo autoavaliativo é considerado significativo, proporcionando a confiabilidade

dos resultados obtidos, além de ser um ponto forte desse processo;


No que se refere à divulgação dos resultados a preocupação com a transparência é uma realidade e uma constante, entre todos os

envolvidos no processo autoavaliativo;
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A avaliação externa passada e a que ainda está por vir, foi e será de grande relevância para confirmar o norte da gestão acadêmica,

pedagógica e administrativa na Instituição;


Há importância de intensificar o diálogo com toda comunidade acadêmica, a fim de conscientizar e consequentemente aumentar o

quantitativo de participação no processo autoavaliativo institucional.

Considerando a relação entre o planejamento e a efetivação da autoavaliação institucional que vem sendo realizada de forma considerada
muito bem relacionada, além da execução significativa das recomendações propostas pela Comissão aos diversos setores, do diálogo mantido
com diferentes públicos (comunidade interna e externa) ser bem expressivo e a evolução na elaboração do relatório produzido pela Comissão são
norteadores para que esta Comissão considere coerente às melhorias realizadas e conceda nota 4 (quatro) para esse indicador.
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Dimensão
(1)

Objetivo (s)
Fazer uso do PDI 

Missão e Plano de como
Desenvolvimento
Institucional

Meta (s)

Indicador

Compartil

Taxa

de

Resultado
Desejado
100%

principal har a missão da compartilhame

orientador

da instituição
todos

organizacional

colaboradores

O

compartilhamento

da

missão

da

instituição é diversificado por meio da

para nto.

gestão

Situação

divulgação dos instrumentos institucionais

os

(Regimento

Acadêmico

da

Faculdade,

Manual do Aluno e do próprio PDI), além

refletindo sobre o administrativos e

de

alcance

bem

institucional. Cabe ressaltar que a Instituição

corpo

tem conseguido articular suas ações e metas

da

sua docentes,

missão, valores e como
princípios.

discente;

sua

publicação

no

próprio

site

de forma planejada com sua missão através
de eventos e/ou projetos de extensão em
conjunto com a comunidade acadêmica.

Fazer uso do PDI 
como

Acompanh Número

de

principal ar frequentemente ações

orientador

da a implementação planejadas

gestão

do PDI, através número

organizacional

das ações, a cada ações

100%

O acompanhamento das ações e das metas
do PDI é discutido periodicamente em

e

reuniões entre os gestores, coordenadores,

de

membros da CPA e demais colaboradores.
Além de ser objeto de autoavaliação anual.

refletindo sobre o ano, por meio da executadas.
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alcance

da

sua autoavaliação.

missão, valores e
princípios.
Desenvolver ações 

(3)
Responsabilidade
Social
Instituição

Criar

no Número

de responsabilidade calendário

da social,

inclusão atividades

atividades

de

08

No decorrer do ano diversas ações (eventos)
foram concretizadas pela faculdade, tendo

que

ações diretas relação com o proposto no PDI

os

e com a promoção de interdisciplinaridade e

social,

contemplam

desenvolvimento

referidos temas.

prática, entre elas, destaca-se:

econômico e social,

i) Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF),

à defesa do meio

em parceria com RF do Brasil em evento

ambiente,

denominado de NAF na Praça;

memória
da
artística

da
cultural,
produção
e

do

patrimônio cultural.

ii)

Maratona

de

Negócios

Sociais,

promovido pelo Sebrae e realizada nas
dependências

da

faculdade,

com

participação dos discentes e docentes da
FAS, entre outras instituições de ensino do
Estado;
iii)

Programa

de

Impacto

Social

e

Ambiental, promovido pelo Sebrae e com
participação de diversos colaboradores da

103

FAS;
iv)

Projeto

de

Extensão

denominado

Contabilizando Solidariedade;
v) Projeto de Extensão na Casa do Pobre,
envolvendo as disciplinas de Direito e
Cidadania e Introdução à Administração;
vi) Projeto de Extensão realizado no Abrigo
de Idosos, relacionada à temática - Os
Cuidados na Alimentação e Orientação
Nutricional, envolvendo a disciplina de
Introdução à Administração;
vii) Projeto de Extensão relacionada à
disciplina de Empreendedorismo, realizado
na cidade de São Vicente, com a temática:
Empreendedorismo para Mulheres do Lar;
viii) Projeto de Extensão relacionada à Ética
e Responsabilidade Social, realizado na
Escola Municipal Ausônio Araújo na cidade
de Currais Novos;
ix) Projeto de Extensão denominada de
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Terça do Saber, com a temática: Imposto de
Renda na Prática;
x) Projeto de Extensão intitulado Da Teoria
a Prática – visita técnica à empresa Rui
Cadete

e

ao

Conselho

Regional

de

Contabilidade, na cidade de Natal;
xi) IX ENEP – Encontro de Estudo Extensão
e Pesquisa da FAS;
xii) Projeto de Extensão denominada de
Terça do Saber, com a temática - Questões
Comentadas:

Matemática

Financeira

e

Estatística para o Exame de Suficiência do
CFC e Enade;
xiii) Projeto de Metodologia da Pesquisa,
intitulado

de

Comunidade

Negros

do

Riacho: custos e preços dos seus produtos.

(4)
Comunicação
Com a Sociedade

Fomentar o uso de 

Garantir

canais

o

comunicação

de que

Número

maior ações

número de ações instituição

de
da
e

80%

As publicações das ações realizadas pela
Faculdade são tornadas públicas através de
canais, como:
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internos e externos da

instituição número

com a comunidade sejam
acadêmica

de

tornadas ações tornadas

e públicas;

i) Facebook da faculdade;

públicas.

ii) Participação em programas de Radio

sociedade civil.

local (Radion 90,9 FM de Currais Novos);
iii) Divulgação na Tv Local – Sidys;
iv) Site institucional.



Manter

Número

de

80%

As atualizações das ações durante o ano são

constantemente os atualizações

constantemente

canais

internos da faculdade (facebook, whatsapp e

de dos canais.

comunicação
atualizados
as

divulgadas

nos

canais

site institucional) e nos canais externos por
com

meio de programas de rádio, Tv local e

ações

facebook.

realizadas.

(9)
Política de
Atendimento aos
Discentes

Criar

projetos

programas

e 

Lançar

para programa

garantir o acesso e incentivo
a permanência do participação

Número

de

01 por curso

A faculdade desenvolveu atividades de

de programas.

extensão e pesquisa os quais os discentes

de

foram envolvidos, são eles:

dos

i) IX Encontro de Estudo Extensão e
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corpo discente.

alunos

em

Pesquisa – ENEP;

atividades

de

ii) Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal;

extensão

e

iii) Grupo de Pesquisa Contabiliza Seridó.

pesquisa;
Obs.: Destaca-se que os alunos envolvidos
nesses projetos recebem carga horária para
abater

nas

horas

das

atividades

extracurriculares.


Buscar

credenciar

Número
a programas.

de

01 por
conceito

No ano de 2018 apesar da Instituição não ter
tido

parceria

instituição

em

governamentais

programas

de

realizou-se

financiamento.

com

os

programas

(FIES

e

PROUNI),

incentivos

a

inclusão

educacional através do desconto ofertado
para alunos que residem em outras cidades,
assim como, a funcionários públicos e exalunos

de

instituições

parceiras

desta

Faculdade. Além disso, recebe alunos do
Programa de bolsas de estudo pelo Educa
Mais Brasil.
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Neste sentido as análises, reflexões e recomendações feitas nesta seção, em relação ao Eixo 2, são de que às informações verificadas de
forma comum e as ações articuladas são de que:


Tanto a missão institucional quanto o plano de desenvolvimento institucional estão intrinsecamente relacionados aos objetivos e

princípios desta IES;


A recente revisão do PDI trouxe mais coerência às reais necessidades de identificação com as metas e ações institucionais;



O desenvolvimento desta IES está em linha com o seu compromisso social, educacional, cultural e profissional;



As ações realizadas e/ou voltadas para o meio ambiente e a memória cultural estão coerentes com o estabelecido no presente PDI, no

entanto, é relevante dar continuidade a participação nos programas do tipo “Oficina de Vassouras Pet”, e “Arte e Música na Praça”, entre outras;


Importância de efetivar de imediato um cronograma de participação periódica, semanal ou quinzenal ou mensal, nos canais externos de

comunicação (radio e Tv) da região para divulgar informações do curso de graduação, de pós-graduação, dos eventos a realizar e realizados pela
faculdade;


Concomitante a publicação do recredenciamento do curso pelo MEC a faculdade deverá buscar novas alternativas para efetivar o

programa de incentivos de credenciamento governamentais para os alunos e com isso atender a demanda de crescimento institucional.

Considerando a relação entre às informações (ações) programadas e as realizadas voltadas para esse eixo percebe-se uma execução
conectada com a missão institucional, com as atividades de ensino, extensão e pesquisa, responsabilidade social, comunicação com a sociedade e
atendimento aos discentes, de maneira que esta Comissão considera muito bem relacionada os atos realizados e conceda nota 4 (quatro) para
esses indicadores.
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Dimensão

Objetivo (s)


Aprimorar
constantemente
políticas

Meta (s)

para

Revisar as Número

as políticas

revisões

se

(2)

extensão.

Situação
As políticas de ensino são periodicamente
discutidas, em reuniões acadêmicas, entre os
membros (gestores, coordenadores e professores)

manter

da faculdade, inclusive com participação de

às

membro da CPA. Inclusive em uma dessas

científica, a pós- alinhadas
e

de

Resultado
Desejado
04

o anualmente a fim

ensino, a iniciação de

graduação

Indicador

a exigências legais

reuniões resultou na revisão do PDI e do PPC.

e do mercado.

Políticas para
o ensino, a
extensão e a
iniciação

Garantir

científica

realização
pesquisa
extensão.

a 

Criar

da grupos
e pesquisa;

Número

de

de grupos criados.

02

Atualmente existe um grupo de pesquisa na
Instituição, denominado de Contabiliza Seridó,
com atividades iniciadas no segundo semestre de
2018. O grupo tem como meta submeter em
periódicos/eventos pelo menos dois trabalhos por
semestre, a partir do primeiro semestre de 2019.
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Enviar

alunos

Número

de

04

e eventos.

professores

Trabalho

apresentado

no

12º

Encontro

Universitário de Contabilidade da UERN, na

para

cidade de Patu/RN, relacionado ao curso de pós-

apresentações de

graduação em Controladoria Licitação e Gestão

trabalhos

Pública, da aluna Jéssica Paula da Silva e sob

científicos;

orientação do Profº Mestre Ricardo Aladim
Monteiro;

Trabalho apresentado pelo egresso Paulo Vitor
do Nascimento da FAS no XIV Encontro NorteRio-Grandense de Ciências Contábeis, com tema
A Qualidade da Auditoria Independente nas
Empresas

Seguradoras

Brasileiras,

sob

orientação da Profª Mestre Karla Cruz.


Incentivar

Número

de

12

A Instituição incentivou e proporcionou a

a realização da atividades

realização de aproximadamente dez projetos de

extensão.

extensão,

durante

o

ano

de

2018,

com

participação dos alunos: (IX ENEP; NAF;
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Contabilizando Solidariedade; Ação Social no
Abrigo de Idosos Nossa Senhora do Carmo: Os
Cuidados

na

Alimentação

e

Orientação

Nutricional; Ação Social de Empreendedorismo
em Mulheres do Lar; Ação Social na Casa do
Pobre: Natal Especial; Ação Social na Escola
Municipal

Ausônio

Responsabilidade
parceria

com

Araújo:

Ética

e

Ação

Social

em

Municipal

de

Social;
a

Secretaria

Assistência Social da Cidade de Lagoa Nova: O
Verdadeiro Presente de Natal. Além dos
projetos: Da Teoria a Prática (visita técnica à
empresa Rui Cadete e ao CRC) e Terça do Saber,
com os temas: a) Imposto de Renda na Prática e
b)

Questões

Comentadas

de

Matemática

Financeira e Estatística para o Exame de
Suficiência do CFC e Enade, desenvolvidos
pelos professores. Destaca-se que esses projetos
é um ponto forte relacionado às políticas
acadêmicas da instituição.
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Ampliar a oferta de 

Criar

Número

de

02

Atualmente a Instituição possui um único curso

cursos de graduação novos cursos de cursos

(Tecnólogo

de graduação em funcionamento (Bacharelado

e

em Gestão

em

pós-graduação graduação;

lato sensu.

Ciências Contábeis). No entanto, foi

Comercial e

solicitado no segundo semestre de 2018,

Pedagogia)

processo no site do MEC para autorização de
abertura do curso de Pedagogia. Já em relação
aos cursos tecnólogos será analisado de acordo
com a pesquisa de mercado ainda a ser
providenciada

pela

faculdade.

Contudo,

o

processo pedagógico do curso tecnólogo de
Gestão Comercial ainda está em processo de
construção.



Criar

Número

de

04

Atualmente a Instituição conta com seis cursos

novos cursos de cursos

de especialização Lato Sensu com turmas abertas

pós-graduação.

(Psicopedagogia

Clínica

e

Institucional;

Pedagogia e Educação Infantil; Controladoria,
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Licitação e Gestão Pública; Assistência e
Direitos

Sociais;

Coordenação

Pedagógica;

MBA Gestão de Micro e Pequenas Empresas).
Esse último foi criado no segundo semestre de
2018.

Destaca-se

que

esses

cursos

são

considerados, no momento, como o carro-chefe
na captação financeira de recursos da Instituição.

Considerando o exposto, tem-se que as análises, reflexões e recomendações feitas nesta seção, em relação ao Eixo 3, são de que às
informações verificadas de forma comum e as ações proferidas são de que:


Há preocupação e acompanhamento por parte da Instituição em encontrar alternativas para ampliar os cursos de graduação e pós-

graduação, em curto prazo;


Criar novos cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação será o divisor de águas para a permanência e crescimento da Instituição

no ensino superior;


Há alinhamento entre os projetos de extensão proposto no PDI e os realizados pela Instituição. Além disso, percebe-se uma diversidade de

projetos e ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica. Isso é um ponto muito positivo, já que possibilita os envolvidos a conhecer e se
relacionar com outro segmento da sociedade;


Há necessidade de ampliar e/ou criar novos grupos de pesquisa;
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Ter efetivamente trabalhos científicos de alunos de graduação publicados é uma necessidade urgente que a Instituição tem de estimular,

tendo em vista, que de fato os publicados no período foram de egressos e de aluno de pós-graduação.

Finaliza-se alertando que a Instituição mantém-se coerente ao proposto com o PDI, no entanto, como algumas ações não foram atendidas
efetivamente nesse eixo e elas são fatores relevantes para o desenvolvimento de políticas acadêmicas, esta Comissão considera suficiente os atos
realizados pela Instituição e conceda nota 3 (três) para esses indicadores.

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
Dimensão

Objetivo (s)
Aprimorar

Meta (s)


constantemente à novos
organização

Contratar

Indicador
Número

de

Resultado
Desejado
04

técnicos colaboradores

Política

administrativos;

e

Pessoal

uma

bibliotecária

responsável

pelo

funcionamento da biblioteca.


de

A Instituição dispõe em 2018 de dois técnicos
administrativos na área da Secretaria Acadêmica

administrativa.

(5)

Situação

Contratar

novos
professores;

Número
professores

de

A depender

A Instituição possui em 2018 de quatorze

dos cursos

docentes, sendo um doutor, quatro mestres e
nove especialistas. Do total, um é em regime de
trabalho em tempo integral, seis em regime
parcial e sete horistas.
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Executar

Índice

plano de cargos, satisfação
carreiras

de

70%

dos

e salários para os docentes e funcionários

e colaboradores

salários;

Atualmente existe um plano de cargos, carreiras

administrativos, no entanto, não ativo desde a

com a execução

sua criação. Em contrapartida, a faculdade

do plano

contempla uma política de descontos para os
docentes e funcionários nos cursos ofertados da
pós-graduação

pela

Instituição,

além

da

continuidade das progressões por titulação
influenciando nos rendimentos.

Capacitar



frequentemente

cursos

Oferecer
de

Número de cursos

04

Foram promovidas palestras pelos consultores do
Sebrae, com os seguintes temas:

o corpo docente qualificação para

Gestão Financeira;

e administrativo

Liderança e Coaching;

o

corpo

administrativo;

Marketing e Vendas;
Negócios de Impacto Social.
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Oferecer

Número de cursos

04

Foram promovidas palestras pelos consultores do

capacitações para

Sebrae, com os seguintes temas:

o corpo docente;

Gestão Financeira;
Liderança e Coaching;
Marketing e Vendas;
Negócios de Impacto Social.



Enviar

Número

coordenadores

eventos

de

04

A Instituição no primeiro semestre de 2018
providenciou curso de capacitação para o

para eventos de

Coordenador de Avaliação Institucional, com a

capacitação.

temática Qualificação da CPA: aprofundamento
na

autoavaliação,

promovida

pela

Hoper

Educação;
Já no segundo semestre o Coordenador do Curso
participou do III Fórum dos Coordenadores de
Cursos de Ciências Contábeis, no XIV Encontro
Norte-Rio-Grandense de Ciências Contábeis.
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(6)

Aprimorar



Mapear

Organização

constantemente à processos

e Gestão da

organização

Instituição

administrativa.

(10)

Aperfeiçoar

Número

de

03

processos

O mapeamento dos processos e da organização
administrativa é realizado por meio de análise
empírica, exploratória, descritiva e crítica.

a 

Elaborar

Número

de

03 por ano

O aperfeiçoamento da gestão financeira se dar

Sustentabili

gestão financeira orçamentos

por orçamento

por meio de capacitação em cursos promovidos

dade

a fim de permitir cenários

que

em parceria com outras instituições, como por

Financeira

a

continuidade serão

exemplo,

pelo

Além

são

anuais,

um

elaborados

cumprimento da acordo

denominado otimista, um moderado e outro

sua

missão qual ocorrer;

institucional

o

orçamentos

disso,

da instituição e o implementados de
com

três

Sebrae.

pessimista. Esses orçamentos são importantes
para que a Faculdade possa acompanhar seu
planejamento estratégico e tomar medidas
corretivas, a fim de garantir a manutenção das
atividades de forma efetiva.
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captar
para

Buscar

Número

de

01

recursos captações
apoio

Os recursos tentarão serem captados por meio de
parcerias com instituições privadas da região,

às

oferecendo em contrapartida capacitação com

atividades;

apoio do corpo docente da Faculdade. Além
disso, a IES também buscará concorrer à edital
de financiamento de pesquisa, tais como, CNPQ,
entre outros.



Garantir

Valor total dos

100%

Nos

orçamentos

elaborados

anuais

pela

recursos para as recursos

Faculdade é definido o valor dos recursos a

ações previstas no

serem aplicados para a execução do PDI. Esses

quinquênio

recursos

PDI;

do

são

estáticos,

isto

é,

garantidos

independentes do cenário do orçamento a ser
executado.
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Elevar

a Variação do valor

Mais 20%

Busca-se elevar as receitas da Faculdade por

receita com outras da receita

meio de atividades de extensão, além dos cursos

atividades

de qualificação à classe empresarial da região.

não

que
sejam

mensalidades;



Realizar

reuniões

Número

com reuniões

de

02

Periodicamente a Faculdade realiza reuniões
com as principais instituições bancárias que

instituições

trabalha. Nessas reuniões busca-se rever às taxas

financeiras a fim

de empréstimos e às tarifas de serviços, além de

de

negociar ou renegociar as linhas de crédito que a

conseguir

melhores taxas de

IES tem acesso e/ou esteja utilizando.

financiamento
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Prontamente, as análises, reflexões e recomendações feitas nesta seção, em relação ao Eixo 4, são de que às informações verificadas de
forma comum e as ações alcançadas são de que:


O atual cenário político-financeiro do país forçou a Instituição a fazer adaptações no seu planejamento orçamentário (gestão de despesas e

receitas), com a finalidade de manter sua sustentabilidade financeira e continuar honrando seus compromissos junto aos credores;


A Instituição encontra-se melhor dimensionada e os gestores vem implementando novas rotinas e práticas que tem proporcionado mais

celeridade, produtividade e otimização dos processos administrativos e acadêmicos;


Todos do corpo técnico administrativo possuem nível superior completo e isso é um importante facilitador para o desenvolvimento das

atividades administrativa e institucional;


Há importância de atrelar cada ação financeira proposta no PDI à respectiva reserva de caixa, a fim de garantir a execução;



Manter relacionamento com instituição financeira para no caso de necessidades emergenciais possuir recursos na forma de capital de giro;



Há necessidade de efetivação de pelo menos um curso de qualificação ser ofertado e realizado por ano, específicos para todos os

coordenadores, docentes e funcionários administrativos;


Aumentar o quadro do corpo técnico administrativo é uma necessidade real para o desenvolvimento das atividades institucionais;



A atualização e ativação do plano de cargos e salários dos docentes e dos técnicos administrativos tornam-se necessária, tendo em vista

que estabelece uma política salarial eficaz, além de possibilitar aos funcionários a ascensão profissional de acordo com as aptidões e
desempenhos ao longo dos anos;


Elevar às receitas da faculdade de forma imediata ou de curto prazo é fator determinante para possibilitar o crescimento institucional.

Nesse caso, a elevação das receitas está atrelada ao aumento da captação de alunos, processo de planejamento estratégico periódico e mais
rigoroso, cursos de especialização que atendam a demanda externa, estratégias de marketing permanente e oferta de novos cursos.
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Prontamente, percebe-se que essas ações mantêm-se conectada ao proposto com o PDI, no entanto, como algumas não foram atendidas
efetivamente ao desejado com as políticas de gestão, esta Comissão considera suficiente os atos realizados pela Instituição e conceda nota 3 (três)
para esses indicadores.

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
Dimensão

Objetivo (s)
Ampliar

(7)
Infraestrutura
Física

a

infraestrutura 

Meta (s)

Indicador

Ofertar salas para Número de salas

Resultado
Situação
Desejado
01
Atualmente o grupo de

física voltada ao ensino, grupos de pesquisa;

pesquisa conta com uma

extensão

sala para realização dos

científica.

e

a

iniciação

trabalhos

de

pesquisa

desenvolvida.

Havendo

necessidade também faz
uso de outras salas, como
dos

professores

e da

CPA.
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Ofertar

individuais
professores

salas Número de salas

01

para
trabalhar

A faculdade apresenta
uma sala de professores

e

coletiva que atende às

atender alunos;

atuais necessidades da
instituição e tem previsão
de ofertar novas salas
individuais até o final de
2019.



Aumentar

capacidade do auditório.

a Número de lugares

100

O espaço é amplo com
capacidade atual de 60
cadeiras e tem previsão
de
para

ampliação
atingir

gradual
o

estabelecido até o final
do quinquênio.

122

De certa forma, as análises, reflexões e recomendações feitas nesta seção, em
relação ao Eixo 5, são de que às informações verificadas de forma comum e as ações
obtidas são de que:


A Instituição possui boa infraestrutura física (instalações administrativas, salas

de aula, auditório, sala de professores, sala de atendimento aos alunos, sala da CPA, sala
do Coordenador, sala do grupo de pesquisa, instalações sanitárias, biblioteca, sala de
informática, área de convivência, quadra poliesportiva, estacionamento interno, sala do
NAF e sala da direção) para desenvolver com qualidade as suas atividades
administrativas, acadêmicas e pedagógicas. No entanto, na medida em que se busca
crescer no mercado haverá necessidade de ampliação das suas instalações;


É importante preparar um plano de atualização e manutenção da infraestrutura

física da Instituição;


Para fins de adequação à lei da acessibilidade torna-se importante determinar um

cronograma para instalação do piso tátil direcional nas dependências da Instituição;


Há necessidade de manutenção dos projetores multimídia de algumas salas de

aula.

Nessa senda, compreende-se que essas ações mantêm-se coerente ao proposto
com o PDI, no entanto, como ainda cabe a implantação de algumas melhorias
consideradas essenciais relacionada à infraestrutura física, esta Comissão considera
suficiente os atos realizados pela Instituição e conceda nota 3 (três) para esses
indicadores.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. A CPA consciente de que o processo de divulgação dos resultados chega a ser tão
importante quanto o ato de proceder à autoavaliação, tem priorizado a divulgação dos
resultados através de diferentes meios, tais como: reuniões com diversos segmentos
acadêmicos, exposição de documentos informativos nas salas de aula (folders),
divulgação em site institucional, entre outros. Essa divulgação tem por objetivo dar à
autoavaliação institucional transparência e credibilidade para toda comunidade (interna
e externa).
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2. Importância de haver sintonia entre o que a IES oferece e o que os discentes desejam
de aspiração com o curso realizado.

3. O processo de autoavaliação é cada vez mais significativo na vida institucional da
faculdade, já que possibilita a tomada de decisão, seja no processo didático-pedagógico,
acadêmico e administrativo, tendo em vista que as pesquisas realizadas pela CPA
produzem dados que servem de parâmetros para o gestor poder atuar de forma
consistente e mais segura.

4. Alguns pontos percebidos durante o processo de autoavaliação merecem destaque,
entre eles: i) a atenção oferecida dos gestores e de alguns atores (professores,
funcionários e alunos) envolvidos nesse processo, tanto no primeiro quanto no segundo
semestre e ii) a falta de maturidade, compreensão e responsabilidade de parte de alguns
atores (alunos e egressos), enquanto avaliadores, sobre o objeto avaliado no ato de
responder os questionários, além do desinteresse na participação no processo
autoavaliativo.

5. Percebe-se a necessidade de aprimoramento do processo autoavaliativo, que passa
pelo maior diálogo entre a CPA e os demais segmentos da comunidade acadêmica, no
que diz respeito à participação da pesquisa e ao feedback dos resultados.

6. Estudar a viabilidade de contratar empresa especializada na área de pesquisa de
mercado, já que isso trará para Instituição mais confiabilidade para implantação de
novos cursos de graduação, tecnólogo e pós-graduação.

7. Atender as recomendações propostas ou a maioria delas é essencial para o
crescimento institucional, além de dar respaldo ao trabalho produzido e servir de
estímulo para quem se propôs a participar do processo autoavaliativo.

8. Os projetos de extensão desenvolvidos, principalmente, os voltados a ações sociais na
região é um ponto forte da Instituição, dada a quantidade de eventos realizados e o seu
alcance na comunidade.
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9. A melhora na velocidade da internet em toda estrutura física da faculdade foi
primordial para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e das atividades
acadêmicas.

10. Há fragilidade no controle do processo administrativo, principalmente, nos cadastros
dos alunos. Tendo em vista que diversos cadastros apresentaram falta de atualização de
e-mail, telefone, endereço, etc.

11. O processo de autoavaliação indica a possibilidade de melhorias nas ações
institucionais, tanto acadêmicas quanto administrativas, além de despertar interesse por
novos diagnósticos, consolidando o referido processo em consonância com sua
essencial finalidade e tornando-se uma forte oportunidade de melhoria para os novos
ciclos.

Currais Novos (RN), 16 de fevereiro de 2019.

________________________________________
SEBASTIÃO AÉSIO MARINHO CÉZAR
Coordenador da CPA

Membros da Comissão

_________________________________________
ALEXSANDRO ROBERTO DA SILVA ROCHA
Representante do corpo docente
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_______________________________________________
JACIONE PEREIRA DE ARAÚJO
Representante do corpo técnico-administrativo (suplente)

__________________________________________
DANIEL FERNANDO DANTAS DE MEDEIROS
Representante do corpo discente

________________________________________
MARIA JOSÉ DE PONTES LEANDRO
Representante da Sociedade Civil
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ANEXO

Gráfico 88 - Você enquanto docente realizou o controle de chamada através do
programa (sistema) swissilink, no início e no final da aula, durante o semestre
2018.1:
Professores

Resposta

Gráfico 89 - O professor realizou o controle de chamadas no início e no final da
aula, durante o semestre 2018.1:
Alunos

Resposta
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Gráfico 90 - Você enquanto docente remeteu as avaliações para o Coordenador do
Curso, criticar e validar dentro do prazo estabelecido na reunião pedagógica,
durante o semestre 2018.1:
Professores

Resposta

Gráfico 91 - Você enquanto Coordenador de Curso criticou e validou as avaliações
envidas pelos professores dentro do prazo estabelecido na reunião pedagógica,
durante o semestre 2018.1:
Coordenador

Resposta
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Gráfico 92 - Como você considera os meios de comunicação interna utilizada pela
Instituição (mural, cartaz, portaria, e-mail, etc.), durante o semestre 2018.1:
Professores

Funcionários Adm.

Resposta

Gráfico 93 - Como você avalia o serviço da lanchonete existente na Instituição,
durante o semestre 2018.1:
Professores

Funcionários

Alunos

Resposta

Adm.
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Gráfico 94 - Como você avalia a qualidade dos produtos oferecidos pela lanchonete
da Instituição, durante o semestre 2018.1:
Professores

Funcionários

Alunos

Resposta

Adm.

Gráfico 95 - O Coordenador do Curso discutiu as diretrizes do PPC e do PDI com
os docentes, durante o semestre 2018.1:
Professores

Resposta

Gráfico 96 - Você enquanto Coordenador de Curso discutiu as diretrizes do PPC e
do PDI com os professores, durante o semestre 2018.1:
Coordenador

Resposta
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Gráfico 97 - Você enquanto Coordenador do Curso discutiu os resultados da
autoavaliação do corpo docente fornecida pela CPA com os professores, durante o
semestre 2018.1:
Coordenador

Resposta

Gráfico 98 - Você enquanto Coordenador do Curso avalia o envolvimento dos
docentes nas atividades de extensão do curso, durante o semestre 2018.1:
Coordenador

Resposta

Gráfico 99 - Você realizou feedback com à sua equipe de trabalho a fim de
aperfeiçoar as atividades da Secretaria Acadêmica, durante o semestre 2018.1:
Funcionários Adm.

Resposta
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Gráfico 100 - Você enquanto discente avalia o serviço de atendimento da portaria
(recepção) da faculdade, durante o semestre 2018.1:
Alunos

Resposta

Gráfico 101 - Faixa etária dos discentes ingressantes em 2018 na FAS:
Faixa Etária
18 a 20 anos

21 a 23 anos

23%

24 a 26 anos

27 ou mais anos

27%

14%
46%
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Gráfico 102 - Principal meio de transporte utilizado pelos discentes ingressantes na
FAS em 2018, para chegar à faculdade:
Meio de transporte utilizado

9%
Próprio: carro ou moto

41%

Público: ônibus
50%

Carona
Outro meio

Gráfico 103 - Dificuldade de aprendizagem apresentada nas disciplinas básicas,
durante o ensino médio, pelos discentes ingressantes na FAS em 2018:
Dificuldade de aprendizagem

18%

27%
Português
Matemática

55%

Em ambas
Nenhuma
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Gráfico 104 - Principal motivo de escolha dos discentes ingressantes na FAS em
2018, para iniciar a graduação na Instituição:
Motivo de escolha da FAS
Interesse no curso
14%

5%

Boas referências sobre a
faculdade

45%

Não ter conseguido ingressar
em outra faculdade

27%

Necessidade profissional de ter
um curso superior

9%

Não ter conseguido ingressar
em uma instituição pública

Gráfico 105 - Estado civil dos discentes ingressantes na FAS em 2018:
União Estável
5%
Casado
18%

Solteiro
77%
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Gráfico 106 - Você enquanto discente ingressante na FAS em 2018 exerce alguma
atividade laboral:
Atividade laboral
Não

Sim, e trabalho formalmente

9%

Sim, e trabalho informalmente

27%

64%
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O professor titular das disciplinas a seguir, durante o semestre 2018.2, realizou o controle de chamadas no início e no final da aula:
Gráfico 107 (a) - Segundo a turma do oitavo período:

Gráfico 107 (b) - Segundo a turma do sexto período:
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Gráfico 107 (c) - Segundo a turma do quarto período:

Gráfico 107 (d) - Segundo a turma do segundo período:
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Gráfico 107 (e) - Segundo a turma do primeiro período:

O professor titular das disciplinas a seguir, durante o semestre 2018.2, foi assíduo as aulas e chegava e saía na hora certa:
Gráfico 108 (a) - Segundo a turma do oitavo período:
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Gráfico 108 (b) - Segundo a turma do sexto período:

Gráfico 108 (c) - Segundo a turma do quarto período:
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Gráfico 108 (d) - Segundo a turma do segundo período:

Gráfico 108 (e) - Segundo a turma do primeiro período:
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O relacionamento do(a) professor(a), durante o semestre 2018.2, com os alunos dentro da sala de aula foi:
Gráfico 109 (a) - Segundo a turma do oitavo período:

Gráfico 109 (b) - Segundo a turma do sexto período:
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Gráfico 109 (c) - Segundo a turma do quarto período:

Gráfico 109 (d) - Segundo a turma do segundo período:
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Gráfico 109 (e) - Segundo a turma do primeiro período:
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Gráfico 110 - Taxa de docentes envolvidos com alguma atividade de pesquisa na
FAS, no período 2018.2:

Gráfico 111 - De acordo com os docentes, no período de 2018.2, as atividades de
extensão são articuladas com o ensino e a pesquisa na FAS:

Gráfico 112 - De acordo com os docentes, no período de 2018.2, as condições de
trabalho oferecidas pela FAS são adequadas:
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Gráfico 113 - De acordo com os docentes, no período de 2018.2, a área cuja
atividade institucional em interação com o meio social são mais efetivas na FAS:

Gráfico 114 - De acordo com os funcionários administrativos, no período de
2018.2, existe coerência entre as ações praticadas pela FAS e o proposto em sua
missão institucional:

Gráfico 115 - De acordo com os funcionários administrativos, no período de
2018.2, as condições de trabalho oferecidas pela FAS são adequadas:
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Gráfico 116 - De acordo com os funcionários administrativos, no período de
2018.2, a área cuja atividade institucional em interação com o meio social são mais
efetivas na FAS:

Gráfico 117 - Ocupação laboral dos egressos da FAS que concluíram o curso de
Ciências Contábeis em 2017.2 e 2018.1:

Gráfico 118 - Nível de satisfação dos egressos da FAS (concluído o curso de
Ciências Contábeis em 2017.2 e 2018.1) em relação à atividade profissional
desenvolvida:
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Gráfico 119 - O fato de ser egresso da FAS (concluído o curso de Ciências
Contábeis em 2017.2 e 2018.1) interferiu positivamente na sua inserção no
mercado de trabalho na região:

Gráfico 120 - Como os egressos FAS (concluído o curso de Ciências Contábeis em
2017.2 e 2018.1) avalia a formação recebida, durante a graduação:

Gráfico 121 - Grau de satisfação dos egressos (concluído o curso de Ciências
Contábeis em 2017.2 e 2018.1) em relação ao curso de graduação realizado na
FAS:
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Gráfico 122 - Grau de satisfação dos egressos (concluído o curso de Ciências Contábeis em 2017.2 e 2018.1) em relação à Faculdade do
Seridó (FAS):

Gráfico 123 - A FAS possui perfil de IES inovadora na região:
Professores

Funcionários

Alunos da Graduação

Alunos da Pós-Graduação

Legenda

Administrativos
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Gráfico 124 – Qual o seu grau de satisfação em relação à FAS:
Professores

Funcionários
Administrativos

Alunos da Graduação

Alunos da Pós-

Legenda

Graduação
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Gráfico 125 - A FAS promove uma cultura não hierárquica de comunicação e de diálogo interno, com o objetivo de estabelecer
proximidade com os gestores:
Professores

Funcionários
Administrativos

Alunos da Graduação

Alunos da Pós-

Legenda

Graduação
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Gráfico 126 - O diploma da FAS tem grande valor junto ao mercado de trabalho
regional:
Alunos da Graduação

Alunos da Pós-

Legenda

Graduação
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