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APRESENTAÇÃO 

 

A FACENE/RN nunca entendeu a construção de seu “projeto de governo” 

apenas como uma exigência normativa, por isso, comprometida com a 

transparência, a gestão participativa, o rigor e a organicidade necessários para 

pensar o ensino, a extensão e a pesquisa elaborou seu PDI de forma democrática, 

ouvindo os vários segmentos da IES. 

 

O PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) apresenta as perspectivas 

estratégicas e os desafios a serem enfrentados nos próximos anos por sua equipe, 

apontando alternativas para esses desafios e reforçando sua Missão, Princípios 

Administrativos e Metodológicos, Objetivos e Metas. 

 

O PDI indica objetivo e ações nas dimensões do Ensino Técnico e de 

Graduação; Ensino de Pós-graduação; Pesquisa; Extensão; Planejamento, Finanças 

e Infraestrutura; e Gestão e Avaliação Acadêmico- Administrativa. 

 

Previsto para ser executado a partir de sua aprovação, o PDI teve início nas 

discussões da CTA, para onde, depois de concluído, retorna, para ser aprovado. 

Sua elaboração foi amplamente discutida nas reuniões dos diversos Núcleos, a 

saber: CTA, NDE, Congregação e Colegiados.  Desse modo, este documento é o 

resultado da participação decisiva da FACENE/RN por meio de seus representantes, 

o que garante a institucionalidade de seus objetivos e ações, norteando os caminhos 

da FACENE/RN.  
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construção. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade de 

Enfermagem Nova Esperança de Mossoró, doravante denominada FACENE/RN, foi 

construído com base no Decreto Nº 5.773, de 09 de maio de 2006, e no Projeto 

Politico Institucional (PPI), tendo em vista as realidades de Mossoró, do Rio Grande 

do Norte, do Nordeste e do Brasil.  

Este PDI 2014 a 2018, construído de forma coletiva, considera os resultados 

dos processos avaliativos que integram o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior, principalmente, os emanados das avaliações internas 

coordenadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA).  

A implementação deste PDI é acompanhada, também, pela CPA da 

FACENE/RN, tendo presente a legislação vigente, as normas expedidas pelo MEC e 

o Regimento da IES. 

A FACENE/RN foi Credenciada pelo MEC através da portaria nº 1.745 em 

24/10/2006 e reconhecida pela portaria nº 769 de 06 de abril de 2011. 
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2 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

FACENE/RN 

 

A FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA DE MOSSORÓ–

FACENE/RN, com sede na cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, é 

um estabelecimento de ensino superior mantido pela Escola de Enfermagem Nova 

Esperança Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede e 

foro na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, com seu contrato social 

registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, responsabilizando-se pela 

administração e suporte técnico financeiro da Mantida. 

A Mantenedora da FACENE/RN, Escola de Enfermagem Nova Esperança 

Ltda. com CNPJ 02.949.141.0001/80, teve seu Contrato de Sociedade de 

Responsabilidade Limitada, devidamente, registrado na Junta Comercial do Estado 

da Paraíba – JUCEP, sob o nº 25.600.034.180, em 17 de fevereiro de 1999.  

A FACENE/RN rege-se pelo seu Regimento, pela legislação da Educação 

Superior e, no que couber, pelo Estatuto da Mantenedora. 

A Mantenedora da FACENE/RN tem, com a mesma, relações de forma a 

garantir a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participam os 

segmentos da comunidade institucional, permitindo a autonomia didático-pedagógica 

do corpo docente. 

A Mantenedora tem assegurado o poder de vetar deliberações dos órgãos 

colegiados ou órgãos administrativos da FACENE/RN que impliquem em aumento 

de despesas. 

A Mantenedora da Faculdade tem, a seu favor, a qualidade com que foi 

reconhecido o seu trabalho para implantação de duas IES da área da saúde na 

cidade de João Pessoa: a Faculdade de Enfermagem Nova Esperança–FACENE 

(Curso autorizado e reconhecido); e a Faculdade de Medicina Nova Esperança–

FAMENE (Curso autorizado e reconhecido). 

A FACENE obteve, à época da visita de verificação para seu 

credenciamento, o conceito “A”, concedido pela Comissão que veio avaliá-la. No 

reconhecimento, o conceito obtido foi “MB”. Já a FAMENE foi aprovada, pelo MEC, 

com um dos maiores escores: obteve 93,75% pontos, dos 100% possíveis. 
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A FACENE/RN, apesar de estar instalado em prédio alugado e construído 

especialmente para esse fim, possui equipamentos e laboratórios de última geração, 

ótimo acervo da Biblioteca, além de excelente corpo docente e técnico-

administrativo que contribuem para a melhor qualificação aos profissionais formados 

pela IES. 

É importante ressaltar que com a autorização dos novos cursos a 

FACENE/RN já possui terreno e projeto para construção de Campus Próprio além 

das Clinicas Médicas e Odontológicas com o objetivo de preparar profissionais com 

elevados níveis de proficiência e conhecimento teórico/prático para atender a 

população carente do Estado, da Região e do País.  

Para tanto, foi realizada uma série de pesquisas iniciais de mercado. As 

conclusões destas, aliadas à experiência de gestão acadêmica dos seus mentores, 

bem como a procedimentos de observação in loco adotados para o aumento do 

conjunto de observações, indicaram o que se devia e poderia propor ao MEC para 

efeito de credenciamento e de autorização. 

Na elaboração deste documento, levou-se em consideração a vocação local 

e regional para definição da carreira, competências e habilidades dos futuros 

profissionais de Enfermagem (de nível técnico e superior) e outras ciências da 

saúde. 

 
2.2 MISSÃO INSTITUCIONAL  

 

Ser referência no ensino das Ciências da Saúde com Responsabilidade 

Social transformando o ensino, a pesquisa e a extensão em um instrumento capaz 

de atuar de forma competente na transformação sociedade.  

  

2.3 VISÃO DE FUTURO 

 

Contribuir para o desenvolvimento da saúde e da qualidade de vida das 

pessoas, através do ensino, pesquisa e extensão, interagindo de forma ética com a 

comunidade e inspirando nossos alunos a concretizarem seus sonhos e 

potencialidades como indivíduos, profissionais e agentes de transformação da 

sociedade, contribuindo para a competitividade e expansão de sua empregabilidade. 
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2.4 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

Em consonância ao estabelecido na Lei Nº 9.394/1996, Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, e no seu Regimento, a FACENE/RN procura promover a 

educação, sob múltiplas formas e graus integrando a ciência e a cultura, e tem por 

finalidades: 

 Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

 Criar, preservar, organizar e transmitir o saber, a arte e a cultura por meio 

da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão acadêmica; 

 Formar profissionais aptos para a inserção em setores profissionais e para 

a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua; 

 Incentivar o trabalho de investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 

da publicação ou de outras formas de comunicação; 

 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração; 

 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

 Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da investigação 

científica e tecnológica geradas na instituição; 

 Promover a educação integral do ser humano, pelo cultivo do saber, sob 

diversas formas e modalidades, como exercício e busca permanente do 

conhecimento; 

 Formar e aperfeiçoar profissionais com competências técnico-científicas e 
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ético-políticas, com vistas a sua realização e valorização humana e profissional, e ao 

desenvolvimento econômico, sócio-político, cultural e espiritual da Região e do País; 

 Preservar os valores morais e cívicos, com vistas ao aperfeiçoamento da 

sociedade e à promoção do bem-estar comum através do ensino interdisciplinar e 

atividades integradas; 

 Ser uma instituição social e democrática, aberta as correntes do 

pensamento, que zelem pelos princípios da liberdade com responsabilidade, justiça 

e solidariedade humana; 

 Promover incentivar e apoiar atividades inclusivas usando as novas 

tecnologias e respeitando o ser em toda sua diversidade. 

  

Para a efetivação dos seus objetivos, a FACENE/RN estabeleceu metas a 

serem atingidas no período de vigência deste PDI 2014 a 2018, para os cursos 

Técnicos e Bacharelados em Ciências da Saúde. 

 

2.5 METAS  

 

METAS  AÇÕES 

Promover a preparação de profissionais com a 

formação necessária para o desenvolvimento 

de suas potencialidades como elementos de 

autorrealização. 

- Atualização, implantação e efetivação da 

nova matriz curricular do Curso de Graduação em 

Enfermagem. 

- Implantação e efetivação de novos cursos na 

área da saúde 

 - Capacitação e Avaliação contínuas do 

desempenho dos professores para adequação 

didático-pedagógica dos conteúdos das disciplinas 

em relação aos módulos. 

- Abertura de novas turmas de Especialização Lato 

Sensu  

Instrumentalizar esses futuros profissionais 

para a integração na sociedade, mediante o 

exercício consciente da cidadania, e para uma 

vivência a serviço da Região e do País. 

 - Formação de trabalhadores da saúde que 

estimulem o pleno exercício da cidadania e 

humanização do serviço. 

 - Integração dos estudantes nos serviços de 

extensão e de ação comunitária da Instituição. 
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Implantar e dar continuidade a avaliação 

institucional no contexto do SINAES. 

 

Dar continuidade às ações da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) incentivando e apoiando o 

aperfeiçoamento de suas atividades no contexto 

do SINAES. 

 

Manter contínuo aperfeiçoamento do Projeto de 

Autoavaliação Institucional, conforme preconiza a 

legislação do MEC. 

 

Elaborar Relatório Anual de Autoavaliação 

Institucional, depositando o respectivo relatório no 

E-MEC, anualmente, até 30 de março dos anos 

2015, 2016, 2017 e 2018. 

 

Preparar condições para a realização das 

modalidades avaliativas previstas no SINAES: 

ENADE, Avaliação Institucional Interna e Externa e 

Avaliação de Cursos de Graduação. 

Estimular e promover ações que fortaleçam 

processos de mudança e aperfeiçoamento no 

interior da Instituição. 

- Oficinas de capacitação para o pessoal docente. 

 - Oficinas de capacitação para o pessoal técnico-

administrativo. 

Cursos de aperfeiçoamento e/ou especialização 

de Metodologia do Ensino Superior 

 - Cursos de Atualização para docentes e pessoal 

técnico-administrativo. 

 Abertura de novos cursos de aperfeiçoamento  
- Cursos de especialização em áreas da 

Enfermagem. 

Avaliar, periodicamente, o currículo do Curso, 

visando a sua atualização e aperfeiçoamento. 

Reunião de Colegiado com integração do Núcleo 

Docente Estruturante - NDE e de professores 

convidados 

Preparar os futuros profissionais para serem 

os agentes das mudanças que se 

apresentarem como necessárias. 

- Seminários, simpósios, palestras minicursos 

exibição e discussão de filmes indicados pelo 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP para os 

alunos, enfocando temas da atualidade 

relacionados diretamente, ou não, com suas 

carreiras.  
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Promover a permanente melhoria da sua 

infraestrutura institucional, especialmente, 

quanto a recursos bibliográficos e 

tecnológicos. 

Disponibilizar a infraestrutura física, equipamentos 

e acervo bibliográfico para a comunidade visando 

a expansão e o desenvolvimento da FACENE/RN 

e de seus cursos, projetos e programas. 

Promover, quando necessário, a edificação, 

adaptação ou ampliação das instalações 

específicas para atendimento às necessidades 

especiais da comunidade. 

Promover, quando necessário, a expansão da 

infraestrutura física e acadêmica necessária para a 

implantação dos cursos previstos neste PDI. 

 Atualização de equipamentos dos laboratórios e 

demais áreas para o constante aprimoramento do 

ensino, pesquisa e da extensão. 

Dar continuidade ao programa de publicação 

científica no período de 2014 a 2018.   

Estimular a publicação cientifica dos membros da 

academia da FACENE/RN na Revista de Ciências 

da Saúde Nova Esperança e em outros veículos. 

Dar continuidade a publicação de livros, artigos, 

capítulo de livros, e demais modalidades em 

periódicos nacionais e internacionais. 

Dar continuidade a promoção e participação  

em eventos (Congressos, Seminários, 

Workshops, Reuniões Temáticas Científicas 

etc) nacionais e/ou internacionais para abordar 

temas relacionados com as ciências da saúde, 

a Saúde e ou educação.  

Eventos como Semana da Saúde, Mostra de 

Monitoria, Simpósios, Seminários, Cursos. 

Divulgação, sempre que possível, de artigos, 

pesquisas, notícias, indicadores atualizados 

sobre Ciências da Saúde. 

Disponibilizar, no site, artigos, pesquisas, notícias 

e indicadores atualizados sobre Saúde e/ou 

Educação. 
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Implantar e dar continuidade aos programas 

de extensão desenvolvidos pelo NUPEA no 

período de 2014 a 2018. 

Selecionar e apoiar os projetos de pesquisa e 

extensão que apresentem congruência com o 

projeto pedagógico dos cursos de graduação da 

IES e submetê-los à deliberação do colegiado 

competente. 

 

Buscar apoio de agências de financiamento 

governamentais e na iniciativa privada para os 

projetos de extensão. 

 

Buscar parcerias com as comunidades 

acadêmicas nacionais que atuam na área de 

Enfermagem e de saúde. 

 

Ampliar a atuação da FACENE/RN junto à 

comunidade, com ênfase em Responsabilidade 

Social.  

Dar continuidade a política de acesso dos 

candidatos aos cursos de graduação da IES 

Elaborar e divulgar o Edital do Processo Seletivo 

Discente. 

Divulgar o resultado do Processo Seletivo 

Discente. 

Matricular os aprovados no Processo Seletivo 

Discente. 

Manter as políticas de atendimento aos 

discentes. 

Apoiar e manter atualizados os projetos e 

programas de atendimento aos discentes.  

 

Este conjunto de metas norteiam o planejamento e a gestão institucionais 

coerentes com a Missão, os Objetivos e as Políticas Acadêmicas da FACENE/RN.   

 

2.6 ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

 A FACENE/RN ministra cursos Técnicos da área de saúde, de graduação em 

Enfermagem e cursos de Pós-graduação Lato Sensu com pretensão de implantação 

de outros cursos na área de saúde, assumindo como característica principal a 

articulação das atividades de ensino, de investigação científica e de extensão, como 

elemento fundamental para a qualificação da formação acadêmica.  A atuação desta 

IES fundamenta-se nos seguintes princípios: 

 Educação Centrada no Estudante; 
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 Educação Integrada e Integradora; 

 Aprendizagem Baseada em Problemas; 

 Relevância de Problemas Prioritários em Diversidade de Cenários; 

 Avaliação Formativa x Somativa;  

 Equilíbrio entre Conhecimentos, Habilidades e Atitudes; 

 Seleção de Conhecimentos Essenciais; 

 Capacitação Docente em Habilidades que vão além da Especialidade que 

exercem; 

 Fortalecimento das Relações entre Docentes e Estudantes; 

 Desenvolvimento da Capacidade de Análise e de Avaliação Crítica; 

 Uso de pequenos grupos e docentes facilitadores. 
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3 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

 

3.1 INSERÇÃO REGIONAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

O Estado do Rio Grande do Norte é uma das 27 unidades federativas do 

Brasil. Está localizado na Região Nordeste e tem como limites ao norte e a leste o 

Oceano Atlântico, ao sul com a Paraíba e a oeste com o Ceará. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística–IBGE, possui uma superfície territorial de 

52.811,047 km². Sua população estimada para 2013 foi de 3.373.959 habitantes, 

distribuída por 167 municípios, sendo o décimo sexto estado mais populoso do 

Brasil. Seus municípios estão agrupados em 19 microrregiões e 4 mesorregiões. 

Sua capital é a cidade de Natal. 

População estimada 2013 3.373.959 

População 2010 3.168.027 

Área (km²) 52.811,047 

Densidade demográfica (hab/km²) 59,99 

Número de Municípios 167 

Fonte: IBGE 

 

Estado do Rio Grande do Norte 

 

(Bandeira)                                  (Brasão) 

Gentílico: Potiguar / Norte-rio-grandense 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%A3o_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gent%C3%ADlico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_do_Rio_Grande_do_Norte.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_do_Rio_Grande_do_Norte.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_do_Rio_Grande_do_Norte.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_do_Rio_Grande_do_Norte.svg
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Localização  

- Região Nordeste  

- Estados limítrofes Paraíba e Ceará 

- Mesorregiões 4 

- Microrregiões 19  

- Municípios 167  

Capital  Natal  

Governo  2011 a 2014 

- Governadora) Robinson Mesquita de Faria (PSD) 

- Vice-governador Fabio Dantas (PSD) 

- Deputados federais 8 

- Deputados estaduais 24 

- Senadores 
Garibaldi Alves (PMDB),José Agripino Maia 

(DEM)                 e Paulo Davim (PV) 

Área 
 

- Total 52.811,047km² (22º) 

População  2013  

- Estimativa 3.373.959 

- Densidade 59,99 hab./km² (10º) 

Economia  2010  

- PIB R$ 36.103.202,00 bilhões (18º) 

- PIB per capita R$ 11.286,99 (22º) 

Indicadores  2008
[3]

 

- Expectativa de vida 71,1 anos (9º) 

- Mortalidade infantil 32,2‰ nasc. (23º) 

- Analfabetismo 17,8 % (24º) 

- IDH (2005) 0,684 (21º) – médio 

Fuso horário  UTC-3 

Clima  Tropical 

Sigla  BR-RN  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Localiza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Mesorregi%C3%B5es_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Microrregi%C3%B5es_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_governadores_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rosalba_Ciarlini
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_governadores_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Robinson_Faria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_estadual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Garibaldi_Alves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Agripino_Maia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Agripino_Maia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Verde_%28Brasil%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_%C3%A1rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estimativa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_densidade_demogr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_PIB_per_capita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indicador_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esperan%C3%A7a_de_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_expectativa_de_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mortalidade_infantil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_mortalidade_infantil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_analfabetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_IDH
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso_hor%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/UTC-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://pt.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Brazil_State_RioGrandedoNorte.svg
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Site governamental  www.rn.gov.br  

 
3.2 DADOS GERAIS 

 
 Geografia  

 

O território apresenta um relevo modesto, com mais de 80% de sua área 

possuindo menos de 300m de altura, planície litorânea, com depressão na maior 

parte e planaltos ao sul, tendo como ponto mais elevado a Serra do Coqueiro (868 

m) e seus principais rios são Mossoró, Apodi, Açu, Piranhas, Potenji, Trairi, Jundiaí, 

Jacu, Seridó e Curimataú. A vegetação apresenta mangue no litoral, faixa de floresta 

tropical e caatinga a oeste. O clima é tropical no litoral e a oeste e semi-árido no 

centro.  

Embora o maior litoral dentre os estados brasileiros seja o da Bahia; o Rio 

Grande do Norte é o com maior projeção para o Atlântico, já que se situa em uma 

região onde o litoral brasileiro faz um ângulo agudo, a chamada "esquina do Brasil". 

Foi por esse motivo, que os americanos decidiram estabelecer uma base aérea no 

estado durante a Segunda Guerra Mundial. Tal base, de tão importante que foi para 

o sucesso no desembarque na Normândia, foi apelidada na época de "Trampolim da 

Vitória", devido ao grande "salto" que ela proporcionou para a frente aliada. 

 
 População do Rio Grande do Norte 

População residente 3.168.027 pessoas 

População residente urbana 2.464.991 pessoas 

População residente rural 703.036 pessoas 

Homens 1.548.887 homens 

Homens na área urbana 1.183.327 homens 

Homens na área rural 365.560 homens 

Mulheres 1.619.140 mulheres 

Mulheres na área urbana 1.281.664 mulheres 

Mulheres na área rural 337.476 mulheres 

Homens de menos de 1 ano de idade 23.692 homens 

Homens de 1 a 4 anos de idade 96.861 homens 

Homens de 5 a 9 anos de idade 130.579 homens 

Homens de 10 a 14 anos de idade 149.689 homens 

Homens de 15 a 19 anos de idade 149.871 homens 

Homens de 20 a 24 anos de idade 155.051 homens 

Homens de 25 a 29 anos de idade 142.913 homens 

Homens de 30 a 34 anos de idade 124.136 homens 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://www.rn.gov.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Mossor%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Apodi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Assu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piranhas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Potenji
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Trairi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jundia%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jacu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Serid%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Curimata%C3%BA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Americano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_D
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Homens de 35 a 39 anos de idade 108.483 homens 

Homens de 40 a 44 anos de idade 103.637 homens 

Homens de 45 a 49 anos de idade 91.203 homens 

Homens de 50 a 54 anos de idade 68.712 homens 

Homens de 55 a 59 anos de idade 52.702 homens 

Homens de 60 a 64 anos de idade 47.273 homens 

Homens de 65 a 69 anos de idade 34.185 homens 

Homens de 70 a 74 anos de idade 27.411 homens 

Homens de 75 a 79 anos de idade 17.196 homens 

Homens de 80 a 84 anos de idade 13.194 homens 

Homens de 85 a 89 anos de idade 7.820 homens 

Homens de 90 a 94 anos de idade 3.097 homens 

Homens de 95 a 99 anos de idade 981 homens 

Homens de 100 anos ou mais de idade 201 homens 

Mulheres de menos de 1 ano de idade 22.690 mulheres 

Mulheres de 1 a 4 anos de idade 93.075 mulheres 

Mulheres de 5 a 9 anos de idade 125.382 mulheres 

Mulheres de 10 a 14 anos de idade 144.034 mulheres 

Mulheres de 15 a 19 anos de idade 147.407 mulheres 

Mulheres de 20 a 24 anos de idade 154.514 mulheres 

Mulheres de 25 a 29 anos de idade 145.209 mulheres 

Mulheres de 30 a 34 anos de idade 128.956 mulheres 

Mulheres de 35 a 39 anos de idade 115.217 mulheres 

Mulheres de 40 a 44 anos de idade 111.485 mulheres 

Mulheres de 45 a 49 anos de idade 99.812 mulheres 

Mulheres de 50 a 54 anos de idade 77.642 mulheres 

Mulheres de 55 a 59 anos de idade 62.185 mulheres 

Mulheres de 60 a 64 anos de idade 56.383 mulheres 

Mulheres de 65 a 69 anos de idade 41.921 mulheres 

Mulheres de 70 a 74 anos de idade 34.840 mulheres 

Mulheres de 75 a 79 anos de idade 23.229 mulheres 

Mulheres de 80 a 84 anos de idade 18.064 mulheres 

Mulheres de 85 a 89 anos de idade 10.544 mulheres 

Mulheres de 90 a 94 anos de idade 4.487 mulheres 

Mulheres de 95 a 99 anos de idade 1.565 mulheres 

Mulheres de 100 anos ou mais de idade 499 mulheres 

Domicílios recenseados 1.099.274 domicílios 

Domicílios particulares ocupados 901.339 domicílios 

Domicílios particulares ocupados com entrevista realizada 887.486 domicílios 

Domicílios particulares ocupados sem entrevista realizada 13.853 domicílios 

Domicílios particulares não ocupados 196.384 domicílios 

Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional 66.448 domicílios 

Domicílios particulares não ocupados vagos 129.936 domicílios 
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Domicílios coletivos 1.551 domicílios 

Domicílios coletivos com morador 463 domicílios 

Domicílios coletivos sem morador 1.088 domicílios 

Média de moradores em domicílios particulares ocupados 3,51 moradores 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  

 
 Economia 

 
A economia está em franca expansão. Na extração mineral a produção é 

principalmente de petróleo (segundo maior produtor do País) e sal marinho. No setor 

agropecuário, destaca-se a carcinocultura, a fruticultura irrigada (abacaxi, banana, 

melão e coco-da-baía, dentre outros) e a tradicional pecuária. Na indústria, são 

relevantes o parque têxtil e as instalações de processamento de petróleo e gás 

natural da Petrobrás. 

 
 Educação 

 
O binômio educação/saúde nunca esteve tão interligado como no momento 

em que vivemos. São tempos de reformulações, ajustes e também de mudanças 

profundas no âmbito da educação e da saúde no Brasil. 

O caráter indissociável da esfera da educação e da saúde encontra suporte 

nas emergências de nossa realidade socioeconômica, que a cada dia nos apresenta 

um novo desafio. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, junto com a educação, a 

situação da saúde e da assistência à saúde se constituem num dos mais 

significativos indicadores do grau de desenvolvimento de um povo. Esse fato fica 

notório, quando constatamos que um indivíduo saudável tem mais condições de 

raciocínio e aprendizado do que outro em situação inversa e que, por sua vez, é 

através da educação que esse mesmo indivíduo aprenderá hábitos de higiene, 

esclarecimentos com relação aos cuidados com a saúde e atitudes preventivas. 

É urgente que o estado saia da posição de 23º com a taxa de analfabetismo 

mais alta entre as unidades da federação. Ter acesso às informações compará-las e 

significá-las no âmbito de um planejamento, parece ser um dos passos mais 

importantes para avançar nos resultados. 

O Estado do Rio Grande do Norte possui atualmente 27 instituições de Ensino 

Superior. Dessas, 13 em Enfermagem, sendo 02 federais, 04 estaduais e 07 

particulares. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal_marinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carcinicultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruticultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anan%C3%A1s_%28fruta%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coco-da-ba%C3%ADa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrobr%C3%A1s
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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, localizada na 

cidade de Natal, é o principal centro de ensino universitário e de pesquisa científica 

do estado. Essa universidade está localizada na capital e, por isso, recebe um 

grande fluxo de pessoas, principalmente estudantes. 

O estado conta também com a Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte- UERN e a Universidade Fedral do Semi-Árido - UFERSA, ambas centradas 

em Mossoró, tendo a primeira Campus espalhados por várias cidades do Estado. 

Destaca-se também a Universidade Potiguar (UnP), FARN, FACEX, FAL, Câmara 

Cascudo e FACENE, Instituições de Ensino Superior particulares. 

 
 Saúde 

 
A Secretaria Estadual da Saúde tem sua estrutura administrativa central e 

conta com 09 Núcleos Regionais de Saúde (NRS), que abrangem todos os 

municípios norte-rio-grandenses. É a instância gestora da atenção integral à saúde 

do Estado. 

O Estado conta com 1.932 estabelecimentos de Saúde, destes 1.294 

públicos e 638 privados. O número de leitos para internação em estabelecimentos 

de saúde é de 7.189, sendo 3.509 em estabelecimentos públicos e 3.680 em 

estabelecimentos privados (IBGE, 2010). 

A taxa de mortalidade infantil de 43,2% (IBGE, 2010) e é a quinta maior do 

país. Mais de 40 crianças em cada grupo de mil morrem antes de completar um ano 

de idade. Essa realidade é fortemente associada à falta de saneamento básico: 

metade dos domicílios não tem rede de esgoto.  

 

 Morbidades Hospitalares 2012 no RN 
 

Total - Óbitos 5.693 óbitos 

Total - Óbitos - homens 3.037 óbitos 

Total - Óbitos - mulheres 2.656 óbitos 

Óbitos - doenças- infecciosas e parasitárias - total 1.141 óbitos 

Óbitos - doenças- infecciosas e parasitárias - homens 619 óbitos 

Óbitos - doenças- infecciosas e parasitárias - mulheres 522 óbitos 

Óbitos - neoplasias - tumores - total 568 óbitos 

Óbitos - neoplasias - tumores - homens 265 óbitos 

Óbitos - neoplasias - tumores - mulheres 303 óbitos 

Óbitos - doenças - sangue, órgãos hematológicos, transtornos imunitários - total 60 óbitos 

Óbitos - doenças - sangue, órgãos hematológicos, transtornos imunitários - homens 24 óbitos 

Óbitos - doenças - sangue, órgãos hematológicos, transtornos imunitários - 36 óbitos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/UERN
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=UFERSA&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=FACEX&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/FAL
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mulheres 

Óbitos - doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas - total 258 óbitos 

Óbitos - doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas - homens 122 óbitos 

Óbitos - doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas - mulheres 136 óbitos 

Óbitos - transtornos mentais e comportamentais - total 7 óbitos 

Óbitos - transtornos mentais e comportamentais - homens 3 óbitos 

Óbitos - transtornos mentais e comportamentais - mulheres 4 óbitos 

Óbitos - doenças - sistema nervoso - total 261 óbitos 

Óbitos - doenças - sistema nervoso - homens 133 óbitos 

Óbitos - doenças - sistema nervoso - mulheres 128 óbitos 

Óbitos - doenças - olhos e anexos - total Não informado óbitos 

Óbitos - doenças - olhos e anexos - homens Não informado óbitos 

Óbitos - doenças - olhos e anexos - mulheres Não informado óbitos 

Óbitos - doenças - ouvido e da apófise mastoide - total Não informado óbitos 

Óbitos - doenças - ouvido e da apófise mastoide - homens Não informado óbitos 

Óbitos - doenças - ouvido e da apófise mastoide - mulheres Não informado óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho circulatório - total 1.095 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho circulatório - homens 564 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho circulatório - mulheres 531 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho respiratório - total 905 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho respiratório - homens 448 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho respiratório - mulheres 457 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho digestivo - total 472 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho digestivo - homens 302 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho digestivo - mulheres 170 óbitos 

Óbitos - doenças - pele e do tecido subcutâneo - total 64 óbitos 

Óbitos - doenças - pele e do tecido subcutâneo - homens 31 óbitos 

Óbitos - doenças - pele e do tecido subcutâneo - mulheres 33 óbitos 

Óbitos - doenças - osteomuscular e tecido conjuntivo - total 17 óbitos 

Óbitos - doenças - osteomuscular e tecido conjuntivo - homens 8 óbitos 

Óbitos - doenças - osteomuscular e tecido conjuntivo - mulheres 9 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho geniturinário - total 171 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho geniturinário - homens 94 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho geniturinário - mulheres 77 óbitos 

Óbitos - doenças - originadas no periódo perinatal - total 201 óbitos 

Óbitos - doenças - originadas no período perinatal - homens 102 óbitos 

Óbitos - doenças - originadas no periódo perinatal - mulheres 99 óbitos 

Óbitos - gravidez, parto e puerpério - total 9 óbitos 

Óbitos - gravidez, parto e puerpério - mulheres 9 óbitos 

Óbitos - malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas - total 17 óbitos 

Óbitos - malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas - 
homens 

5 óbitos 

Óbitos - malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas - 
mulheres 

12 óbitos 

Óbitos - sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais - 
total 

103 óbitos 

Óbitos - sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais - 
homens 

59 óbitos 

Óbitos - sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais - 
mulheres 

44 óbitos 

Óbitos - Lesões, envenenamentos e causas externas - total 296 óbitos 

Óbitos - Lesões, envenenamentos e causas externas - homens 232 óbitos 
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Óbitos - Lesões, envenenamentos e causas externas - mulheres 64 óbitos 

Óbitos - causas externas de morbidade e mortalidade - total Não informado óbitos 

Óbitos - causas externas de morbidade e mortalidade - homens Não informado óbitos 

Óbitos - causas externas de morbidade e mortalidade - mulheres Não informado óbitos 

Óbitos - contatos com serviços de saúde - total 48 óbitos 

Óbitos - contatos com serviços de saúde - homens 26 óbitos 

Óbitos - contatos com serviços de saúde - mulheres 22 óbitos 

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS 2012. NOTA 1: 
Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. NOTA 2: Atribui-se a expressão 
"Dado não informado" às variáveis onde os valores dos municípios não foram informados. 

 

 Serviços de saúde do RN – Censo 2010 
 

Estabelecimentos de Saúde total 1.932 

Estabelecimentos de Saúde público total 1.294 

Estabelecimentos de Saúde público federal 15 

Estabelecimentos de Saúde público estadual 34 

Estabelecimentos de Saúde público municipal 1.245 

Estabelecimentos de Saúde privado total 638 

Estabelecimentos de Saúde privado com fins lucrativos 576 

Estabelecimentos de Saúde privado sem fins lucrativos 62 

Estabelecimentos de Saúde privado SUS 226 

Estabelecimentos de Saúde com internação total 174 

Estabelecimentos de Saúde sem internação total 1.487 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia total 271 

Estabelecimentos de Saúde com internação público 113 

Estabelecimentos de Saúde sem internação público 1.159 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia público 22 

Estabelecimentos de Saúde com internação privado 61 

Estabelecimentos de Saúde sem internação privado 328 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado 249 

Estabelecimentos de Saúde total privado/SUS 226 

Estabelecimentos de Saúde com internação privado/SUS 53 

Estabelecimentos de Saúde sem internação privado/SUS 80 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado/SUS 93 

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação total 11 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação total 394 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação total 93 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação total 376 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação total 70 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação total 988 

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação público 6 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação público 40 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação público 59 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação público 158 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação público 48 
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Estabelecimentos de Saúde geral sem internação público 983 

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação privado 5 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado 354 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação privado 34 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação privado 218 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado 22 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação privado 5 

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação privado/SUS 4 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado/SUS 113 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação 
privado/SUS 

30 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação 
privado/SUS 

59 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado/SUS 19 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação privado/SUS 1 

Estabelecimentos de Saúde SUS 1.515 

Estabelecimentos de Saúde plano próprio 28 

Estabelecimentos de Saúde plano de terceiros 475 

Estabelecimentos de Saúde particular 585 

Estabelecimentos de Saúde único total 1.915 

Estabelecimentos de Saúde com terceirização total 17 

Estabelecimentos de Saúde terceirizado total 32 

Estabelecimentos de Saúde único público 1.294 

Estabelecimentos de Saúde com terceirização público 0 

Estabelecimentos de Saúde terceirizado público 0 

Estabelecimentos de Saúde único privado 621 

Estabelecimentos de Saúde com terceirização privado 17 

Estabelecimentos de Saúde terceirizado privado 32 

Estabelecimentos de Saúde único privado/SUS 218 

Estabelecimentos de Saúde com terceirização privado/SUS 8 

Estabelecimentos de Saúde terceirizado privado/SUS 9 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total 6.851 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público total 3.706 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público federal 491 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público estadual 1.460 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público municipal 1.755 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total 3.145 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS 2.577 

Mamógrafo com comando simples 33 

Mamógrafo com estéreo-taxia 10 

Raio X para densitometria óssea 11 

Tomógrafo 29 

Ressonância magnética 7 

Ultrassom doppler colorido 121 
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Eletrocardiógrafo 343 

Eletroencefalógrafo 40 

Equipamento de hemodiálise 265 

Raio X até 100mA 66 

Raio X de 100 a 500mA 110 

Raio X mais de 500mA 29 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial total 1.641 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial sem atendimento 
médico 

87 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com 
atendimento médico em especialidades básicas 

1.412 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com 
atendimento médico em outras especialidades 

393 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com 
atendimento odontológico com dentista 

1.004 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência total 121 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Pediatria 61 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Obstetrícia 62 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Psiquiatria 10 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Clínica 104 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia 25 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Traumato 
Ortopedia 

30 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Neuro Cirurgia 8 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia Buco 
Maxilofacial 

11 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Outros 13 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial 1.372 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Internação 161 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Emergência 106 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS UTI/CTI 26 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Diálise 14 

             Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009.  

 

3.3 MUNICÍPIO DE MOSSORÓ 
 
Gentílico: mossoroense 
 

Os primeiros habitantes da região eram os índios Monxorós. Segundo 

estudos do pesquisador potiguar Luiz Câmara Cascudo, as primeiras penetrações 

na área do que hoje é o município de Mossoró teriam ocorrido por volta de 1600. 

Cartas e documentos da época falavam sobre o encontro de salinas, que foram 

exploradas pelos holandeses Gedeon Morris de Jonge e Elbert Smiente até 1644. 
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Distrito criado com a denominação de Mossoró, pela Resolução Provincial n.º 

87, de 27-10-1842. Elevado à categoria de vila com a denominação Mossoró pela 

Lei Provincial n.º 246, de 15-03-1852, desmembrado de Princesa (mais tarde Assú). 

Sede na povoação de Mossoró. 

Elevado à condição de cidade com a denominação de Mossoró, pela Lei 

Provincial n.º 620, de 09-11-1870. Pela Lei Municipal n.º 19, de 10-09-1908, são 

criados os distritos de Porto de Santo Antônio e São Sebastião e anexado ao 

município de Mossoró. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 

município é constituído de 3 distritos: Mossoró, Porto de Santo Antônio e São 

Sebastião. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído 

do distrito sede. Não figurando os distritos de Porto de Santo Antônio e São 

Sebastião, pois os mesmos foram extintos. Assim permanecendo em divisões 

territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.º 603, de 31-10-1938, é recriado o distrito de São 

Sebastião e anexado ao distrito de Mossoró. No quadro fixado para vigorar no 

período de 1939-1943, o município é constituído de 2 distritos: Mossoró e São 

Sebastião. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.º 268, de 30-12-1943, o distrito de São Sebastião 

passou a denominar-se Sebastianópolis. No quadro fixado para vigorar no período 

de 1944-1948, o município é constituído de 2 distritos: Mossoró e Sebastianópolis 

ex-São Sebastião. Pela Lei Estadual n.º 146, de 23-12-1948, o distrito de 

Sebastianópolis passou a denominar-se Governador Dix-Sept Rosado.  

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 2 

distritos: Mossoró e Governador Dix-Sept Rosado (ex-Sebastianópolis). Pela Lei 

Estadual n.º 889, de 17-11-1953, é criado o distrito de Baraúna ex-povoado e 

anexado ao município de Mossoró. Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o 

município é constituído de 3 distritos: Mossoró, Baraúna e Governador Dix-Sept 

Rosado. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960. Pela Lei 

Estadual n.º 2.878, de 04-04-1963, desmembra do município de Mossoró o distrito 

de Governador Dix-Sept Rosado. Elevado à categoria de município. 

Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído de 2 

distritos: Mossoró e Baraúna. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 

1-I-1979. Pela Lei Estadual n.º 5.107, de 15-12-1981, desmembra do município de 
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Mossoró o distrito de Baraúna. Elevado à categoria de município. Em divisão 

territorial datada de 1-VII-1983, o município é constituído do distrito sede. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

População estimada em 2013: 280.314 

População em 2010: 2010259.815 

Área da unidade territorial (km²): 2.099,333 

Densidade demográfica (hab/km²): 123,76 

Código do Município: 2408003 

Gentílico: mossoroense 

Prefeito: Francisco José de Lima Silveira Júnior 

Mossoró é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte, 

distando aproximadamente 285 quilômetros de Natal (capital do estado), também 

considerado a Capital do Oeste Potiguar. Localiza-se às margens do Rio Apodi-

Mossoró, na região oeste do Estado e na microrregião de mesmo nome. Principal 

cidade da Costa Branca Potiguar, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), no ano de 2010, possui uma população de 

aproximadamente 263.344 habitantes, o que a coloca como o segundo município 

mais populoso do estado e vigésima maior cidade da Região Nordeste, numa região 

de transição entre litoral e sertão a 36 quilômetros da costa. 

Uma das principais cidades do interior nordestino, atualmente vive um 

intenso crescimento econômico e de infraestrutura, e é considerada uma das 

cidades de médio porte brasileiras mais atraentes para investimentos. O município é 

o maior produtor em terra de petróleo no país, como também de sal marinho. A 

fruticultura irrigada, voltada em grande parte para a exportação, também possui 

relevância na economia do Estado, tendo o maior PIB per capita do Estado. As 

festividades realizadas na cidade anualmente, atraem uma enorme quantidade de 

turistas. Destaque para o Mossoró Cidade Junina, uma das maiores festas de São 

João do país, e o Auto da Liberdade, o maior espetáculo brasileiro em palco ao ar 

livre. Localiza-se entre Natal e Fortaleza, o que configura a cidade como um 

importante entroncamento rodoviário. 

Reduto cultural, a cidade foi marcada pelo Motim das Mulheres, pelo 

primeiro voto feminino do país, por ter libertado seus escravos cinco anos antes da 

Lei Áurea e ter liderado um movimento que resistiu ao bando de Lampião. A cidade 

foi desmembrada de Assú em 1852 e tinha o nome de Vila de Santa Luzia de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Apodi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Mossor%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Mossor%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lo_Costa_Branca
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Maiores_cidades_do_Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A3o_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Costa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal_marinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruticultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mossor%C3%B3_Cidade_Junina
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Auto_da_Liberdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entroncamento_%28transportes%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motim_das_Mulheres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celina_Guimar%C3%A3es_Viana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_%C3%81urea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Virgulino_Ferreira_da_Silva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%BA
http://pt.wikipedia.org/wiki/1852


28 

Mossoró. Hoje, conhecida como a "Capital do Oeste" por ter se destacado das 

demais na região Oeste Potiguar, destaca-se também pelo turismo de negócios. 

 

Município de Mossoró 

 
"Palácio da Resistência" 

"Capital do Oeste" 
"Terra de Santa Luzia 

"Terra do Sol, do Sal e do Petróleo" 

           

                   Brasão             Bandeira 
 

Hino  

Aniversário  9 de novembro 

Fundação  1852 (156–157 anos) 

Gentílico  mossoroense 

Lema 

 
Prefeito FRANCISCO JOSÉ DE LIMA SILVEIRA JÚNIOR 

Localização 

 

05° 11' 16" S 37° 20' 38" O05° 11' 16" S 37° 20' 38" O 

Unidade federativa  Rio Grande do Norte  

Mesorregião  Oeste Potiguar IBGE/2008 
[1]

 

Microrregião  Mossoró IBGE/2008 
[1]

 

Região 
metropolitana   
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Municípios limítrofes 

Tibau e Grossos (ao norte), Areia Branca (a nordeste), Serra do Mel (a 

leste), Assu (a sudeste), Upanema e Governador Dix-Sept Rosado (ao 

sul), Baraúna (a oeste) e Icapuí (a noroeste). 

Distância até a 
capital 

285 km 

Características geográficas 

Área  2.110,207 km² 

População  263 344 hab. est. IBGE/2009 
[2]

 

Densidade  114,5 hab./km² 

Altitude  16 m 

Clima tropical semi-árido 

Fuso horário  UTC-3 

Indicadores 

IDH  0,735 (RN: 6°) - médio PNUD/2000 
[3]

 

PIB  

R$ 2.676.568 mil IBGE/2007 
[4]

 

PIB per capita  

R$ 9.257,00 IBGE/2006 
[4]

 

 

 Geografia 
 
Mossoró se localiza em uma espécie de estepe e caracteriza-se por possuir 

um clima tropical semi-árido, com 7 a 8 meses de período seco por ano. Seu clima é 

seco, muito quente e com estação chuvosa concentrada entre o verão e o outono. 

As chuvas possuem distribuição muito irregular ao longo do ano. As amplitudes 

térmicas são ligeiramente maiores nos meses secos e menores nos chuvosos. A 

temperatura máxima absoluta já registrada na cidade foi de 38°C e a mínima 

absoluta de 15.6°C, no dia 17 de agosto de 2009. A umidade relativa do ar ao longo 

do ano em Mossoró acompanha a curva de precipitação pluviométrica (o período de 

chuvas), com maiores valores observados de fevereiro a maio e menores, de junho 

a janeiro. A umidade relativa do ar é de cerca de 69% e a média anual de 

temperatura de 27°C. Os ventos predominantes são os de Nordeste (47,92% dos 

dias), seguidos pelos de Sudeste (31,50%), sendo os últimos mais fortes que os 

primeiros. Em 43,18% dos dias, predominaram os ventos de Nordeste, com 

velocidade entre 7,2 e 21,6 km/h. 

Mês Jan Fev Mar Abr  Mai Jun Jul Ago  Set Out Nov Dez Ano 

Temperatura Máxima 
°C 

33 32 31 31 30 29 29 30 32 32 33 33 31 

Temperatura Mínima 
°C 

23 23 22 22 21 20 19 20 20 21 22 23 21 

Chuvas mm 78 117 190 215 110 67 51 21 10 8 8 32 907 
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O rio Mossoró corta a cidade em um trecho central, desaguando em Areia 

Branca, na costa potiguar. Pelo pregão turístico, é conhecida carinhosamente como 

"A terra do sol, do sal e do petróleo e da Liberdade". Apesar de localizar-se no 

sertão, possui fácil acesso às praias, sendo Tibau, a mais próxima e considerada "A 

Praia de Mossoró", seguida por Areia Branca (48 Km), Ponta do Mel (53 Km) e 

Morro Pintado (50 Km). 

 

 População 

 

Com uma população de 263.344 habitantes (estimativa do IBGE para 2011), 

deste total, 45,7% está concentrada na faixa etária de 15 a 39 anos, o que 

caracteriza uma capital predominantemente de jovens em plena fase produtiva da 

vida. Em relação ao sexo dos habitantes 46,7% são do sexo masculino e 53,3% do 

sexo feminino, a proporção do número de mulheres para homens é de 0,87. Consta 

como a 2ª cidade no nordeste em idosos (Fonte: IBGE/MS/DATASUS). 

Conta com 67 bairros constituídos, o bairro do Alto São Manoel é o maior 

bairro da cidade em termo de população e tamanho. O centro é onde se localiza o 

comércio popular. Já Nova Betânia é o bairro mais nobre da cidade e onde se 

localizam grandes empreendimentos, tais como o Mossoró West Shopping. Já o 

bairro Santo Antônio é o mais turístico, visto abrigar o Resort Thermas.  

Do total dos domicílios (100.929) pelo censo de 2001, 37,7% tinham 

automóvel, 80,8% de sua população é alfabetizada, 382 estabelecimentos de 

ensino, 20 estabelecimentos de ensino fundamental, 20 estabelecimentos de ensino 

médio. 

 

 Economia 

 
De acordo com dados do IPEA do ano de 2007, o PIB era estimado em R$ 

393,46 milhões, sendo que 10,6% correspondia às atividades baseadas na 

agricultura e na pecuária, 30,0% à indústria e 59,3% ao comércio e setor de 

serviços. O PIB per capita era de R$ 9.257,00. 

Em 2003, conforme estimativas do IBGE, o PIB havia evoluído para 1,329 

bilhão de reais e o PIB per capita para 5.928,00 de reais. Já em 2004, o PIB teria 

subido para R$ 1.599,98 bilhão e a renda per capita para R$ 7.714,00. 
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Mossoró atualmente vigora no grupo das cidades que mais crescem 

economicamente no Brasil. Nos últimos anos, principalmente, vem ganhando força o 

mercado da construção civil e a atividade industrial. Foi construído na cidade o 

segundo maior Shopping do Estado, o " Partage Shopping Mossoró ", que conta com 

cerca de 140 lojas, praça de alimentação e cinco salas de cinema. Também conta 

com a construção de um hotel executivo da rede de hotéis francesa Ibis, um 

investimento de mais de R$ 10 milhões. 

Sal, petróleo e agroindústria são referenciais da economia de Mossoró. O 

setor industrial tem vivido ciclos diferenciados. No passado, junto ao sal que ainda 

hoje se sobressai apesar da crise por que passa o setor, floresceram as indústrias 

de beneficiamento de algodão e da cera de carnaúba. A vocação industrial 

extrativista de Mossoró a coloca hoje no pódio como principal produtora de sal e de 

petróleo (em área terrestre do país). Contribui com 50% da produção salineira do 

país e mais de 3.500 poços de petróleo, produzindo 47 mil barris/dia, colocam o 

município como o segundo produtor de petróleo do país, o primeiro em terra. Além 

destes recursos já mencionados, Mossoró tem ainda uma unidade fabril de cimento. 

Mossoró começa a se viabilizar como pólo ceramista do Rio Grande do 

Norte. A empresa catarinense Itagres Revestimentos Cerâmicos instalou uma filial 

na cidade, a Porcelanatti Revestimentos Cerâmnicos. A segunda empresa do pólo 

será a Cerâmica Porto Rico, que já assinou protocolo de intenções com a Prefeitura 

de Mossoró. 

A taxa de analfabetos com mais de quinze anos é de 19,18%[2] (IBGE,2010). 

No ensino superior, estão localizadas em Mossoró a sede da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), da Universidade Federal Rural do Semi-

árido (UFERSA), a Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi e um campus 

da Universidade Potiguar (UnP). 

 

 Bairros 

 

 Alto de São Manoel  
 Nova Vida  
 Planalto 13 de Maio  
 Inocop  
 Liberdade I, II  
 Santa Delmira  
 Bom Jesus  
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 Alto da Conceição  
 Conjunto Vingt Rosado  
 Centro  
 Aeroporto  
 Alto de São Manoel 
 Paredões  
 Santo Antônio  
 Barrocas  
 Pereiros  
 Abolição I, II, III e IV  
 Belo Horizonte  
 Pintos  
 Santa Júlia  
 Nova Betânea  
 Bom Jardim  
 Lagoa do Mato  
 Costa e Silva  
 Redenção  
 Doze anos  
 Ilha de Santa Luzia  
 Urick Graff  
 Boa Vista  
 Sumaré  
 Malvinas  
 

 
 Saneamento Urbano 

 
A Gerência Executiva da Saúde é a instância gestora da atenção integral à 

saúde do município. O município conta com 115 estabelecimentos de Saúde, destes 

47 públicos e 68 privados. O número de leitos para internação em estabelecimentos 

de saúde é de 664, sendo 318 em estabelecimentos públicos e 346 em 

estabelecimentos privados (IBGE, 2009). 

A taxa de mortalidade infantil é de aproximadamente 32,2‰ nasc. (23º) e a 

esperança de vida ao nascer é de 69,3 anos (IBGE, 2010).  

 
Mossoró Código: 2408003  

    

Síntese das Informações     

Área da unidade territorial 2.099,33 km²  

Estabelecimentos de Saúde SUS      80 estabelecimentos 

Matrícula - Ensino fundamental - 2012 38.232 matrículas 

Matrícula - Ensino médio - 2012 12.334 matrículas 

Número de unidades locais 5.833 unidades  

Pessoal ocupado total 66.360 pessoas  

PIB per capita a preços correntes - 2011 14.872,20 reais  
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33 

População residente  259.815 pessoas  

População residente - Homens 125.747 pessoas  

População residente - Mulheres 134.068 pessoas  

População residente alfabetizada 204.993 pessoas  

População residente que frequentava creche ou escola  86.183 pessoas  

População residente, religião católica apostólica romana 183.672 pessoas  

População residente, religião espírita 1.618 pessoas  

População residente, religião evangélicas 47.964 pessoas  

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 
domicílios particulares permanentes com rendimento 
domiciliar, por situação do domicílio - Rural 

938,46 reais  

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 
domicílios particulares permanentes com rendimento 
domiciliar, por situação do domicílio - Urbana 

2.252,77 reais  

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita 
dos domicílios particulares permanentes - Rural 

204 reais  

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita 
dos domicílios particulares permanentes - Urbana 

426,25 reais  

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 
(IDHM 2010) 

0,72   

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Homens 539 

Mulheres 479 

Óbitos - causas externas de morbidade e mortalidade - homens Não informado 

Óbitos - causas externas de morbidade e mortalidade - mulheres Não informado 

Óbitos - causas externas de morbidade e mortalidade - total Não informado 

Óbitos - contatos com serviços de saúde - homens Não informado 

Óbitos - contatos com serviços de saúde - mulheres Não informado 

Óbitos - contatos com serviços de saúde - total Não informado 

Óbitos - doenças - aparelho circulatório - homens 96 

Óbitos - doenças - aparelho circulatório - mulheres 116 

Óbitos - doenças - aparelho circulatório - total 212 

Óbitos - doenças - aparelho digestivo - homens 58 

Óbitos - doenças - aparelho digestivo - mulheres 31 

Óbitos - doenças - aparelho digestivo - total 89 

Óbitos - doenças - aparelho geniturinário - homens 14 

Óbitos - doenças - aparelho geniturinário - mulheres 8 

Óbitos - doenças - aparelho geniturinário - total 22 

Óbitos - doenças - aparelho respiratório - homens 117 

Óbitos - doenças - aparelho respiratório - mulheres 129 

Óbitos - doenças - aparelho respiratório - total 246 

Óbitos - doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas - homens 12 

Óbitos - doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas - mulheres 9 

Óbitos - doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas - total 21 

Óbitos - doenças - olhos e anexos - homens Não informado 

Óbitos - doenças - olhos e anexos - mulheres Não informado 

Óbitos - doenças - olhos e anexos - total Não informado 

Óbitos - doenças - originadas no periódo perinatal - homens 24 

Óbitos - doenças - originadas no periódo perinatal - mulheres 38 

Óbitos - doenças - originadas no periódo perinatal - total 62 

Óbitos - doenças - osteomuscular e tecido conjuntivo - homens Não informado 

Óbitos - doenças - osteomuscular e tecido conjuntivo - mulheres Não informado 

Óbitos - doenças - osteomuscular e tecido conjuntivo - total Não informado 

Óbitos - doenças - ouvido e da apófise mastóide - homens Não informado 

Óbitos - doenças - ouvido e da apófise mastóide - mulheres Não informado 

Óbitos - doenças - ouvido e da apófise mastóide - total Não informado 

Óbitos - doenças - pele e do tecido subcutâneo - homens 7 

Óbitos - doenças - pele e do tecido subcutâneo - mulheres 11 

Óbitos - doenças - pele e do tecido subcutâneo - total 18 

Óbitos - doenças - sangue, órgãos hematológicos, transtornos imunitários - homens 4 

Óbitos - doenças - sangue, órgãos hematológicos, transtornos imunitários - mulheres 4 

Óbitos - doenças - sangue, órgãos hematológicos, transtornos  imunitários - total 8 

Óbitos - doenças - sistema nervoso - homens 16 

Óbitos - doenças - sistema nervoso - mulheres 15 

Óbitos - doenças - sistema nervoso - total 31 

Óbitos - doenças- infecciosas e parasitárias - homens 60 

Óbitos - doenças- infecciosas e parasitárias - mulheres 45 

Óbitos - doenças- infecciosas e parasitárias - total 105 

Óbitos - gravidez, parto e puerpério - mulheres 2 

Óbitos - gravidez, parto e puerpério - total 2 

Óbitos - Lesões, envenenamentos e causas externas - homens 84 

Óbitos - Lesões, envenenamentos e causas externas - mulheres 16 

Óbitos - Lesões, envenenamentos e causas externas - total 100 

Óbitos - malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas - homens Não informado 

Óbitos - malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas - mulheres Não informado 
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Fontes: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS 2012. NOTA 1: Atribui-se 

zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não informado às 

variáveis onde os valores dos municípios não foram informados. 
 

Eletrocardiógrafo 31 

Eletroencefalógrafo 9 

Equipamento de hemodiálise 53 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado 29 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado/SUS 15 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia público 0 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia total 29 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento médico em especialidades 

básicas 

61 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento médico em outras 

especialidades 

33 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento odontológico com dentista 52 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial sem atendimento médico 8 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial total 84 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia 2 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia Buco Maxilofacial 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Clínica 4 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Neuro Cirurgia 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Obstetrícia 2 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Outros 2 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Pediatria 4 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Psiquiatria 0 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência total 6 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Traumato Ortopedia 3 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação privado 3 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação privado/SUS 3 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação público 3 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação total 6 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação privado 17 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação privado/SUS 8 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação público 8 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação total 25 

Estabelecimentos de Saúde com internação privado 6 

Estabelecimentos de Saúde com internação privado/SUS 4 

Estabelecimentos de Saúde com internação público 4 

Estabelecimentos de Saúde com internação total 10 

Estabelecimentos de Saúde com terceirização privado 1 

Estabelecimentos de Saúde com terceirização privado/SUS 1 

Estabelecimentos de Saúde com terceirização público 0 

Óbitos - malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas - total Não informado 

Óbitos - neoplasias - tumores - homens 39 

Óbitos - neoplasias - tumores - mulheres 47 

Óbitos - neoplasias - tumores - total 86 

Óbitos - sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais - homens 8 

Óbitos - sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais - mulheres 8 

Óbitos - sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais - total 16 

Óbitos -  transtornos mentais e comportamentais - homens Não informado 

Óbitos -  transtornos mentais e comportamentais - mulheres Não informado 

Óbitos - transtornos mentais e comportamentais - total Não informado 

Total 1.018 
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Estabelecimentos de Saúde com terceirização total 1 

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação privado 1 

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação privado/SUS 0 

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação público 1 

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação total 2 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado 45 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado/SUS 21 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação público 1 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação total 46 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado 2 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado/SUS 1 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação público 0 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação total 2 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação privado 0 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação privado/SUS 0 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação público 34 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação total 34 

Estabelecimentos de Saúde particular 65 

Estabelecimentos de Saúde plano de terceiros 57 

Estabelecimentos de Saúde plano próprio 5 

Estabelecimentos de Saúde privado com fins lucrativos 63 

Estabelecimentos de Saúde privado sem fins lucrativos 5 

Estabelecimentos de Saúde privado SUS 33 

Estabelecimentos de Saúde privado total 68 

Estabelecimentos de Saúde público estadual 4 

Estabelecimentos de Saúde público federal 0 

Estabelecimentos de Saúde público municipal 43 

Estabelecimentos de Saúde público total 47 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial 61 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Diálise 3 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Emergência 2 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Internação 7 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS UTI/CTI 6 

Estabelecimentos de Saúde sem internação privado 33 

Estabelecimentos de Saúde sem internação privado/SUS 14 

Estabelecimentos de Saúde sem internação público 43 

Estabelecimentos de Saúde sem internação total 76 

Estabelecimentos de Saúde SUS 80 

Estabelecimentos de Saúde terceirizado privado 2 

Estabelecimentos de Saúde terceirizado privado/SUS 0 

Estabelecimentos de Saúde terceirizado público 0 

Estabelecimentos de Saúde terceirizado total 2 

Estabelecimentos de Saúde total 115 

Estabelecimentos de Saúde total privado/SUS 33 

Estabelecimentos de Saúde único privado 67 

Estabelecimentos de Saúde único privado/SUS 32 

Estabelecimentos de Saúde único público 47 

Estabelecimentos de Saúde único total 114 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS 314 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total 346 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público estadual 158 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público federal 0 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público municipal 160 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público total 318 
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Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total 664 

Mamógrafo com comando simples 6 

Mamógrafo com estéreo-taxia 1 

Raio X até 100mA 10 

Raio X de 100 a 500mA 11 

Raio X mais de 500mA 3 

Raio X para densitometria óssea 2 

Ressonância magnética 2 

Tomógrafo 7 

Ultrassom doppler colorido 12 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos 

municípios onde não há ocorrência da variável ou onde, por arredondamento, os totais não atigem a unidade de medida. 

 
 Indicadores sociais do município: uma análise dos resultados do 

universo do Censo Demográfico 2010 do RN 

População residente - total 3.168.027 pessoas 

População residente - situação do domicílio - urbana 77,8 % 

População residente - situação do domicílio - rural 22,2 % 

População residente - sexo - masculino 48,9 % 

População residente - sexo - feminino 51,1 % 

Razão de sexo 95,7 % 

População residente - total 3.168.027 pessoas 

População residente - total - grupos de idade - de 0 a 5 anos de 
idade 

9,1 % 

População residente - total - grupos de idade - de 6 a 14 anos 
de idade 

15,8 % 

População residente - total - grupos de idade - de 15 a 24 anos 
de idade 

19,2 % 

População residente - total - grupos de idade - de 25 a 39 anos 
de idade 

24,1 % 

População residente - total - grupos de idade - de 40 a 59 anos 
de idade 

21,1 % 

População residente - total - grupos de idade - de 60 anos de 
idade ou mais 

10,8 % 

População residente - total - urbana 2.464.991 pessoas 

População residente - urbana - grupos de idade - de 0 a 5 anos 
de idade 

8,8 % 

População residente - urbana - grupos de idade - de 6 a 14 
anos de idade 

15,1 % 

População residente - urbana - grupos de idade - de 15 a 24 
anos de idade 

19,0 % 

População residente - urbana - grupos de idade - de 25 a 39 
anos de idade 

24,8 % 

População residente - urbana - grupos de idade - de 40 a 59 
anos de idade 

21,6 % 

População residente - urbana - grupos de idade - de 60 anos ou 
mais 

10,7 % 

População residente - total - rural 703.036 pessoas 

População residente - rural - grupos de idade - de 0 a 5 anos de 
idade 

10,0 % 
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População residente - rural - grupos de idade - de 6 a 14 anos 
de idade 

18,0 % 

População residente - rural - grupos de idade - de 15 a 24 anos 
de idade 

19,6 % 

População residente - rural - grupos de idade - de 25 a 39 anos 
de idade 

21,9 % 

População residente - rural - grupos de idade - de 40 a 59 anos 
de idade 

19,1 % 

População residente - rural - grupos de idade - de 60 anos ou 
mais 

11,4 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - total - grupos de idade - de 15 anos ou mais 

441.723 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - taxa - grupos de idade - de 15 anos ou mais 

18,5 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - total - grupos de idade - de 15 a 24 anos 

30.615 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - taxa - grupos de idade - de 15 a 24 anos 

5,0 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - total - grupos de idade - de 25 a 39 anos 

93.923 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - taxa - grupos de idade - de 25 a 39 anos 

12,3 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - total - grupos de idade - de 40 a 59 anos 

161.900 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - taxa - grupos de idade - de 40 a 59 anos 

24,3 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - total - grupos de idade - de 60 anos ou mais 

155.285 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - taxa - grupos de idade - de 60 anos ou mais 

45,3 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - branca - total - grupos de idade - de 15 anos ou mais 

135.725 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - branca - taxa - grupos de idade - de 15 anos ou mais 

14,1 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - branca - total - grupos de idade - de 15 a 24 anos 

8.861 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - branca - taxa - grupos de idade - de 15 a 24 anos 

3,7 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - branca - total - grupos de idade - de 25 a 39 anos 

27.165 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - branca - taxa - grupos de idade - de 25 a 39 anos 

8,8 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - branca - total - grupos de idade - de 40 a 59 anos 

46.786 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - branca - taxa - grupos de idade - de 40 a 59 anos 

17,5 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - branca - total - grupos de idade - de 60 anos ou mais 

52.913 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - branca - taxa - grupos de idade - de 60 anos ou mais 

36,0 % 
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Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - preta - total - grupos de idade - de 15 anos ou mais 

37.157 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - preta - taxa - grupos de idade - de 15 anos ou mais 

26,8 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - preta - total - grupos de idade - de 15 a 24 anos 

2.316 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - preta - taxa - grupos de idade - de 15 a 24 anos 

7,8 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - preta - total - grupos de idade - de 25 a 39 anos 

7.475 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - preta - taxa - grupos de idade - de 25 a 39 anos 

17,0 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - preta - total - grupos de idade - de 40 a 59 anos 

13.967 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - preta - taxa - grupos de idade - de 40 a 59 anos 

32,9 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - preta - total - grupos de idade - de 60 anos ou mais 

13.399 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - preta - taxa - grupos de idade - de 60 anos ou mais 

58,7 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - parda - total - grupos de idade - de 15 anos ou mais 

263.514 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - parda - taxa - grupos de idade - de 15 anos ou mais 

21,1 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - parda - total - grupos de idade - de 15 a 24 anos 

19.053 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - parda - taxa - grupos de idade - de 15 a 24 anos 

5,8 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - parda - total - grupos de idade - de 25 a 39 anos 

58.224 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - parda - taxa - grupos de idade - de 25 a 39 anos 

14,4 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - parda - total - grupos de idade - de 40 a 59 anos 

99.232 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - parda - taxa - grupos de idade - de 40 a 59 anos 

28,4 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - parda - total - grupos de idade - de 60 anos ou mais 

87.005 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - parda - taxa - grupos de idade - de 60 anos ou mais 

51,4 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - amarela - total - grupos de idade - de 15 anos ou 
mais 

4.929 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - amarela - taxa - grupos de idade - de 15 anos ou 
mais 

18,9 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - amarela - total - grupos de idade - de 15 a 24 anos 

310 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - amarela - taxa - grupos de idade - de 15 a 24 anos 

4,4 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 962 pessoas 



40 

escrever - amarela - total - grupos de idade - de 24 a 39 anos 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - amarela - taxa - grupos de idade - de 24 a 39 anos 

11,2 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - amarela - total - grupos de idade - de 40 a 59 anos 

1.786 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - amarela - taxa - grupos de idade - de 40 a 59 anos 

26,1 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - amarela - total - grupos de idade - de 60 anos ou 
mais 

1.871 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - amarela - taxa - grupos de idade - de 60 anos ou 
mais 

52,2 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - indígena - total - grupos de idade - de 15 anos ou 
mais 

329 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - indígena - taxa - grupos de idade - de 15 anos ou 
mais 

15,3 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - indígena - total - grupos de idade - de 15 a 24 anos 

39 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - indígena - taxa - grupos de idade - de 15 a 24 anos 

7,9 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - indígena - total - grupos de idade - de 25 a 39 anos 

75 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - indígena - taxa - grupos de idade - de 25 a 39 anos 

11,6 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - indígena - total - grupos de idade - de 40 a 59 anos 

118 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - indígena - taxa - grupos de idade - de 40 a 59 anos 

16,6 % 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - indígena - total - grupos de idade - de 60 anos ou 
mais 

97 pessoas 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 
escrever - indígena - taxa - grupos de idade - de 60 anos ou 
mais 

32,6 % 

Unidades domésticas, por sexo das pessoas responsáveis 
pelos domicílios particulares permanentes - total 

899.513 
unidades 
domésticas 

Unidades domésticas, por sexo das pessoas responsáveis 
pelos domicílios particulares permanentes - único responsável 
- total 

71,3 % 

Unidades domésticas, por sexo das pessoas responsáveis 
pelos domicílios particulares permanentes - com mais de 1 
responsável - total 

28,7 % 

Unidades domésticas, por sexo das pessoas responsáveis 
pelos domicílios particulares permanentes - homem - total 

567.692 
unidades 
domésticas 

Unidades domésticas, por sexo das pessoas responsáveis 
pelos domicílios particulares permanentes - homem - único 
responsável 

69,2 % 

Unidades domésticas, por sexo das pessoas responsáveis 
pelos domicílios particulares permanentes - homem - com mais 

30,8 % 
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de 1 responsável 

Unidades domésticas, por sexo das pessoas responsáveis 
pelos domicílios particulares permanentes - mulher - total 

331.821 
unidades 
domésticas 

Unidades domésticas, por sexo das pessoas responsáveis 
pelos domicílios particulares permanentes - mulher - único 
responsável 

74,8 % 

Unidades domésticas, por sexo das pessoas responsáveis 
pelos domicílios particulares permanentes - mulher - com mais 
de 1 responsável 

25,1 % 

Unidades domésticas por organização familiar - total 899.513 
unidades 
domésticas 

Unidades domésticas por organização familiar - único 
responsável - total 

71,3 % 

Unidades domésticas por organização familiar - com mais de 1 
responsável - total 

28,7 % 

Unidades domésticas por organização familiar - responsável e 
cônjuge - total 

112.436 
unidades 
domésticas 

Unidades domésticas por organização familiar - responsável e 
cônjuge - único responsável 

58,3 % 

Unidades domésticas por organização familiar - responsável e 
cônjuge - com mais de 1 responsável 

41,6 % 

Unidades domésticas por organização familiar - responsável e 
cônjuge com filhos e/ou outros parentes - total 

491.825 
unidades 
domésticas 

Unidades domésticas por organização familiar - responsável e 
cônjuge com filhos e/ou outros parentes - único responsável 

65,4 % 

Unidades domésticas por organização familiar - responsável e 
cônjuge com filhos e/ou outros parentes - com mais de 1 
responsável 

34,6 % 

Unidades domésticas por organização familiar - outros - total 295.252 
unidades 
domésticas 

Unidades domésticas por organização familiar - outros - único 
responsável 

86,1 % 

Unidades domésticas por organização familiar - outros - com 
mais de um responsável 

13,8 % 

Unidades domésticas por tipo - total 899.513 
unidades 
domésticas 

Unidades domésticas por tipo - proporção de unipessoais 9,5 % 

Unidades domésticas por tipo - nuclear - total 584.866 
unidades 
domésticas 

Unidades domésticas por tipo - nuclear - casal sem filho(s) 19,1 % 

Unidades domésticas por tipo - nuclear - casal com filho(s) 64,5 % 

Unidades domésticas por tipo - nuclear - homem com filho(s) 1,9 % 

Unidades domésticas por tipo - nuclear - mulher com filho(s) 14,6 % 

Unidades domésticas por tipo - estendida - total 204.045 
unidades 
domésticas 

Unidades domésticas por tipo - estendida - casal sem filho(s) 
com outro(s) parente(s) 

10,9 % 

Unidades domésticas por tipo - estendida - casal com filho(s) e 
outro(s) parente(s) 

44,9 % 

Unidades domésticas por tipo - estendida - homem com filho(s) 3,4 % 
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e outro(s) parente(s) 

Unidades domésticas por tipo - estendida - mulher com filho(s) 
e outro(s) parente(s) 

27,2 % 

Unidades domésticas por tipo - estendida - outros tipos 13,7 % 

Unidades domésticas por tipo - composta - total 24.995 
unidades 
domésticas 

Unidades domésticas por tipo - composta - casal sem filho(s), 
com não parente(s) e com ou sem outro(s) parentes 

11,6 % 

Unidades domésticas por tipo - composta - casal com filho(s), 
com não parente(s) e com ou sem outro(s) parente(s) 

39,8 % 

Unidades domésticas por tipo - composta - homem com 
filho(s), com não parente(s) e com ou sem outro(s) parente(s) 

2,6 % 

Unidades domésticas por tipo - composta - mulher com 
filho(s), com não parente(s) e com ou sem outro(s) parente(s) 

16,9 % 

Unidades domésticas por tipo - composta - outros tipos 29,1 % 

Domicílios particulares permanentes - total 899.513 domicílios 

Domicílios particulares permanentes - tipo de saneamento - 
total - adequado 

42,0 % 

Domicílios particulares permanentes - tipo de saneamento - 
total - semi-adequado 

50,1 % 

Domicílios particulares permanentes - tipo de saneamento - 
total - inadequado 

7,9 % 

Domicílios particulares permanentes - urbano - tipo de 
saneamento - total 

712.246 domicílios 

Domicílios particulares permanentes - urbano - tipo de 
saneamento - adequado 

52,0 % 

Domicílios particulares permanentes - urbano - tipo de 
saneamento - semi-adequado 

47,5 % 

Domicílios particulares permanentes - urbano - tipo de 
saneamento - inadequado 

0,5 % 

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de 
saneamento - total 

187.267 domicílios 

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de 
saneamento - adequado 

4,0 % 

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de 
saneamento - semi-adequado 

59,9 % 

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de 
saneamento - inadequado 

36,0 % 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - valor médio 
- total 

475 R$ 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - total - 1º 
quartil 

129 R$ 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - total - 2º 
(mediana) quartil 

255 R$ 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - total - 3º 
quartil 

506 R$ 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - valor médio 
- total - urbano 

548 R$ 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - urbano - 1º 
quartil 

161 R$ 
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Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - urbano - 2º 
(mediana) quartil 

297 R$ 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - urbano - 3º 
quartil 

525 R$ 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - valor médio 
- total - rural 

210 R$ 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - rural - 1º 
quartil 

75 R$ 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - rural - 2º 
(mediana) quartil 

150 R$ 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - rural - 3º 
quartil 

255 R$ 

Valor médio e mediano do rendimento mensal total nominal 
por sexo - médio - homem (A) 

1.065 R$ 

Valor médio e mediano do rendimento mensal total nominal 
por sexo - médio - mulher (B) 

754 R$ 

Valor médio e mediano do rendimento mensal total nominal 
por sexo - mediano - homem (C) 

510 R$ 

Valor médio e mediano do rendimento mensal total nominal 
por sexo - mediano - mulher (D) 

510 R$ 

Razão entre o valor médio e mediano do rendimento mensal 
total nominal de homens e mulheres - médio 

1,4 A/B 

Razão entre o valor médio e mediano do rendimento mensal 
total nominal de homens e mulheres - mediano 

1,0 C/D 

Valor médio do rendimento mensal total nominal por cor ou 
raça - branca (A) 

1.148 R$ 

Valor médio do rendimento mensal total nominal por cor ou 
raça - preta (B) 

724 R$ 

Valor médio do rendimento mensal total nominal por cor ou 
raça - parda (C) 

744 R$ 

Valor médio do rendimento mensal total nominal por cor ou 
raça - amarelo (D) 

848 R$ 

Valor médio do rendimento mensal total nominal por cor ou 
raça -indígena (E) 

1.062 R$ 

Razão entre médias do rendimento mensal total nominal por 
cor ou raça - branca/preta 

1,6 A/B 

Razão entre médias do rendimento mensal total nominal por 
cor ou raça - branca/parda 

1,5 A/C 

Razão entre médias do rendimento mensal total nominal por 
cor ou raça - branca/amarela 

1,4 A/D 

Razão entre médias do rendimento mensal total nominal por 
cor ou raça - branca/indígena 

1,1 A/E 

Razão entre médias do rendimento mensal total nominal por 
cor ou raça - preta/parda 

1,0 B/C 

População residente em domicílios particulares permanentes 3.048.839 pessoas 

Proporção de pessoas, por classes selecionadas de 
rendimento mensal domiciliar per capita nominal - total - até 
70,00 (R$) 

10,6 % 

Proporção de pessoas, por classes selecionadas de 
rendimento mensal domiciliar per capita nominal - total - até 
1/4 salário mínimo (=127,50) (R$) 

24,7 % 
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Proporção de pessoas, por classes selecionadas de 
rendimento mensal domiciliar per capita nominal - total - até 
1/2 salário mínimo (=255,00) (R$) 

52,4 % 

Proporção de pessoas, por classes selecionadas de 
rendimento mensal domiciliar per capita nominal - total - até 
60% da mediana (= 255,00) (R$) 

44,7 % 

População residente em domicílios particulares com 
saneamento inadequado - total 

251.830 pessoas 

População residente em domicílios particulares com 
saneamento inadequado - rendimento nominal domiciliar per 
capita médio mensal - até 70,00 (R$) 

27,9 % 

População residente em domicílios particulares com 
saneamento inadequado - rendimento nominal domiciliar per 
capita médio mensal - até 1/4 salário mínimo (=127,50) (R$) 

49,0 % 

População residente em domicílios particulares com 
saneamento inadequado - rendimento nominal domiciliar per 
capita médio mensal - até 1/2 salário mínimo (=255,50) (R$) 

78,4 % 

População residente em domicílios particulares com 
saneamento inadequado - rendimento nominal domiciliar per 
capita médio mensal - até 60% da mediana (=225,00) (R$) 

71,4 % 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de 
idade - 2000 - total 

25,4 % 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de 
idade - 2010 - total 

18,5 % 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de 
idade - grupos de idade 15 a 24 anos - ano 2000 

11,6 % 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de 
idade - grupos de idade 15 a 24 anos - ano 2010 

5,0 % 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de 
idade - grupos de idade 24 a 59 anos - ano 2000 

25,9 % 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de 
idade - grupos de idade 24 a 59 anos - ano 2010 

17,9 % 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de 
idade - grupos de idade 60 anos ou mais - ano 2000 

54,9 % 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de 
idade - grupos de idade 60 anos ou mais - ano 2010 

45,3 % 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de 
saneamento - adequado (1) - ano 2000 

36,9 % 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de 
saneamento - adequado (1) - ano 2010 

42,0 % 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de 
saneamento - semi-adequado (2) - ano 2000 

47,5 % 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de 
saneamento - semi-adequado (2) - ano 2010 

50,1 % 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de 
saneamento - inadequado (3) - ano 2000 

15,6 % 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de 
saneamento - inadequado (3) - ano 2010 

7,9 % 

Proporção de crianças de 0 a 5 anos de idade residentes em 
domicílios particulares permanentes - com responsável ou 
cônjuge analfabeto - ano 2000 

44,0 % 
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Proporção de crianças de 0 a 5 anos de idade residentes em 
domicílios particulares permanentes - com responsável ou 
cônjuge analfabeto - ano 2010 

28,2 % 

Proporção de crianças de 0 a 5 anos de idade residentes em 
domicílios particulares permanentes - com saneamento 
inadequado (1) - ano 2000 

18,9 % 

Proporção de crianças de 0 a 5 anos de idade residentes em 
domicílios particulares permanentes - com saneamento 
inadequado (1) - ano 2010 

9,3 % 

Proporção de crianças de 0 a 5 anos de idade residentes em 
domicílios particulares permanentes - com responsável ou 
cônjuge analfabeto e saneamento inadequado (1) - ano 2000 

12,9 % 

Proporção de crianças de 0 a 5 anos de idade residentes em 
domicílios particulares permanentes - com responsável ou 
cônjuge analfabeto e saneamento inadequado (1) - ano 2010 

4,7 % 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  
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4 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICOS-METODOLÓGICOS NORTEADORES 

DAS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA IES 

 

A concepção político-filosófica da FACENE/RN tem como pilares o Aprender 

a Aprender, a Conhecer, a Fazer, a Ser e a se Relacionar, presentes na ação 

didática, favorecendo a formação integral do estudante e possibilitando, através de 

propostas interdisciplinares e inclusivas, da resolução de problemas e da 

sistematização de processos dialógicos, o aprender a aprender. Está voltada para a 

formação de competências e habilidades, orientando o aluno para a busca e a 

construção do seu próprio conhecimento, aprendendo não só a ser o profissional, 

mas também a ser um cidadão integrado à realidade social em que vive. 

Os projetos pedagógicos dos cursos Técnicos e de Graduação estabelecem 

currículo integrado, centrado no estudante, propondo uma prática profissional 

diferenciada, sintonizada com o mundo do trabalho e com as necessidades sociais e 

a proposição de um sistema de avaliação abrangente, com indicadores importantes 

para a nova visão de excelência acadêmica preconizada nos documentos 

institucionais. 

Este PDI viabiliza um maior envolvimento dos alunos com as disciplinas, 

tendo por base um projeto integrado e integrador que permite o equilíbrio entre 

conhecimentos, habilidades, atitudes e, ainda, que o aluno aprenda por si próprio; 

assim, a aprendizagem passa a ser vista como um processo contínuo, evidenciada 

por conceitos significativos, desenvolvidos constantemente e não de forma isolada, 

fragmentada e sem vínculos com a realidade das pessoas.  

A proposta da FACENE/RN tem sua ação pedagógica baseada em 

princípios educacionais que propõem: 

 formação generalista, crítica, reflexiva e construtiva; 

 excelência de processos educacionais; 

 autonomia intelectual; 

 preparação técnico-científica; 

 postura ética e profissional. 

A institucionalização destes princípios é assegurada pelo projeto de ensino 

inter e transdisciplinar, voltado para centros de interesses, que tem por objetivo a 

construção da autonomia intelectual do aluno, considerando também: 
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 a organização global do conhecimento; 

 a metodologia baseada em problemas; 

 a interação do aluno com o objeto de estudo; 

 as oportunidades diversificadas de aprendizagem; 

 a contextualização das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

O PDI, na visão da problematização do saber, precisa ser visto como a 

ressignificação dos espaços de aprendizagem, envolvendo sincronicamente todas 

as atividades num pensar que venha a se complementar no outro.  

Nesta perspectiva, o trabalho docente aparece como possibilidade de 

construção coletiva e vê, nas ações interdisciplinares, a forma de transformar e criar 

o novo saber, e assume as relações do ser aprendiz com o objeto do conhecer, 

acreditando, como Paulo Freire, que só aprende verdadeiramente aquele que se 

apropria do aprendido. 
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5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

A FACENE/RN, ao assumir como missão a investigação da verdade, 

produção e transmissão do conhecimento para formação de profissionais éticos e 

competentes, orientados pelos valores cristãos, a serviço da pessoa e da sociedade, 

desenvolve Políticas de Ensino amparadas na Legislação Nacional, buscando 

alcançar horizontes que indicam a promoção de ensino de qualidade, os avanços da 

ciência e dos processos de ensino-aprendizagem, com base em princípios de 

interdisciplinaridade e na articulação das áreas do saber.  

 

5.1 DAS METODOLOGIAS 

 

Atenta a novas metodologias de apropriação e produção do conhecimento, 

articulada com a iniciação científica, estímulo ao estudo e intervenção nas questões 

regionais, orienta suas ações por critérios de qualificação do trinômio ensino-

pesquisa-extensão, interdisciplinar, observando a flexibilidade orgânico-operativa, 

tomando como referência essencial a permanente avaliação. 

Fundamentado em tais pressupostos, o ensino de Graduação da 

FACENE/RN tem, ao longo dos anos, pretendido alcançar, na diversificação natural 

de suas especificidades, a unidade necessária, imprescindível à construção de uma 

identidade acadêmica própria, dentro de padrões de otimização interna de todos os 

seus segmentos levando em consideração o novo foco do processo ensino-

aprendizagem, tendo o professor como seu mediador e o estudante como 

responsável pela organização, assimilação e aplicação do conhecimento, 

culminando em aprendizagens significativas, está se difundindo diante da realidade.  

Está cada vez mais evidente que a informação pela informação não consolida 

as inter-relações do indivíduo com a realidade, nem garantem sua inserção no 

campo de trabalho. Novos conceitos permeiam o fazer pedagógico, diante de 

pressupostos metodológicos que transformam a sala de aula em ambiente dialógico, 

em que o conteúdo passa a ser visto sob o enfoque de problematização, exigindo do 

aluno reflexão e decisão na sua contextualização, como forma de dar significação ao 

conhecimento e à vivência da realidade. 

A metodologia definida instaura todo aporte teórico-prático proposto e aponta 

ferramentas que favoreçam a construção de competências marcadas por atitudes de 
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investigação e busca de oportunidades para aprender, tendo como principais 

características: 

a)  currículo integrado e dinâmico que propõe a discussão e análise dos 

problemas mais evidentes na profissão; 

b) conteúdo sistematizado em blocos, que oferece uma grande variedade de 

oportunidades de aprendizado; 

c) oferta de práticas de formação relevantes para a preparação profissional; 

d) processo de avaliação que contempla e estimula a capacidade cognitiva e 

a aquisição de habilidades e competências; 

e) flexibilidade curricular,  possibilitando a atualização e contextualização; 

f) inter e transdisciplinaridade, que conduz à construção do conhecimento 

global; 

g) aplicação de novas tecnologias como apoio às atividades acadêmicas e 

ferramentas do processo ensino-aprendizagem; 

 

5.2 DO CURRÍCULO 

 

O currículo integrado e sistematizado em blocos de disciplinas ou conteúdos 

essenciais, considera a horizontalidade e verticalidade do saber, assim como a 

contextualização e a multidimensionalidade dos conhecimentos transversais, 

fortalecendo a interação teórico-prática e integrando às questões sociais, políticas e 

econômicas, garantindo a mudança da postura do estudante quanto à busca das 

oportunidades para o aprender. 

Nessa perspectiva, convém ressaltar que o currículo é estruturado a partir de 

módulos temáticos que oferecem ao aluno uma concepção social e técnico-

científica.  

O processo de ensino adquire características próprias nas suas 

multidimensões envolvendo o estudante, o professor, os conteúdos e os 

procedimentos pedagógicos, que se configuram em concepções básicas e que 

compõem o arcabouço teórico-metodológico dos cursos. A relação educador-

educando deve partir da identificação de objetivos de aprendizagem, engajados a 

uma prática do saber que deve conduzir à apropriação dos conhecimentos 

necessários à vida.  

A definição de um currículo estimulador de construções significativas incentiva 
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atividades de autoaprendizagem e oferece oportunidades diversificadas de 

compreensão do saber, concentrando-se em conteúdos que possibilitam o 

desenvolvimento de habilidades e de atitudes como parte mais importante do 

processo educacional; estas devem ser trabalhadas em momentos de interação 

teoria-prática de formação e atividades específicas de treinamento, projetos 

comunitários, ultrapassando os limites da informação pela informação e 

possibilitando, ao futuro profissional, reconhecer a forma de buscar e avaliar essa 

coleta de dados, contextualizando-a e tornando-a relevante para as relações sujeito-

mundo. 

A problematização do conhecimento é o fio condutor do processo de 

construção do saber, sustentada por atitudes dialógicas e investigativas. A vivência 

de situações reais de trabalho perpassa todo o fazer pedagógico, garantindo a 

sintonia da formação acadêmica com o mercado, permitindo ao estudante, através 

de estudos de casos, apropriar-se de processos e procedimentos profissionais, 

como forma de consolidar uma formação baseada na reflexão, no intercâmbio das 

ideias e na participação em iniciativas construtivas. A sala de aula se transforma, 

assim, em oficina de trabalho e local de construções coletivas, monitoradas por 

novas concepções e por um referencial didático moderno. 

O papel dos estudantes deixa de ser passivo para ser ativo, nas diversas 

situações de estudo. Essa mudança é evidenciada pela postura pedagógica que 

prioriza a boa informação e a capacidade analítico-crítica, contribuindo para a 

formação integral, com o mesmo grau de interesse tanto para aquisição de 

conhecimentos, como para atitudes e habilidades. Essa nova função do professor, 

ao compartilhar o processo ensino-aprendizagem, afasta-o do modelo convencional 

(que é visto como centralizador e unilateral, deixando o estudante à margem do 

processo da construção de sua própria aprendizagem), fazendo-o a atuar como 

articulador e mediador, possibilitando oportunidades de instruir-se.  

Os temas transversais, trabalhados durante o projeto, permitem a discussão 

de conceitos e valores que devem permear a formação humana, evidenciando 

questões como: Ética, Responsabilidade, Inclusão Social, Educação Ambiental, 

Educação Sexual, Diversidade Cultural e Formação Política, que objetivam a 

preparação para o exercício pleno da cidadania. 

Considerando o modelo pedagógico estabelecido, a avaliação do 

desempenho do estudante (provas, trabalhos e atividades) não pode ser feita 
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apenas à moda antiga. Para atingir sua finalidade educacional, a avaliação deve ser 

coerente com os princípios psicopedagógicos e formativos do processo ensino-

aprendizagem adotado. 

 

5.3 DOS ESTÁGIOS 

 

Os estágios curriculares supervisionados constam de atividades de prática 

pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho. A integralização da 

carga horária total dos estágios (incluindo-se as horas destinadas ao 

planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades) previstas nos 

currículos dos cursos é obrigatória para todos os alunos e acontece do primeiro 

ao último período. 

Os estágios são coordenados pela Coordenação dos Estágios, que são 

supervisionados por preceptores e pelos docentes das disciplinas. Os estágios 

obedecem a regulamento próprio elaborado pela coordenação dos estágios e 

aprovado pelo CTA.  

Em consequência do ensino de qualidade desenvolvido pela IES e o 

compromisso da mesma com a formação ética/humanística de seus discentes os 

nossos estágios ocorrem de forma tranquila em todas as Unidades de Saúde do 

Município, sejam da rede municipal ou estadual.  Em anexo a relação dos 

convênios celebrados para nossas práticas.   
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6 POLÍTICA DE ENSINO 

 

6.1 METODOLOGIA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Este PDI parte da premissa epistemológica de que o conhecimento se produz 

através de um processo de aprendizado contínuo e aberto a inúmeras contingências 

e só pode ser compreendido através da indissociável vinculação entre teoria e 

prática e entre os diversos saberes que compõem a estrutura curricular do curso.  

Neste sentido, os projetos pedagógicos dos cursos oferecidos pela 

FACENE/RN adotam metodologias ativas, e os currículos são configurados de 

maneira integrada, no sentido de articular os vários conteúdos a fim de contemplar 

situações e/ou problemas sociais e de saúde. O desafio é trabalhar a formação por 

problemas, na busca de caminhos que viabilizem a abordagem inter e 

transdisciplinar no contexto do processo saúde-doença, considerando os perfis 

epidemiológicos municipal, estadual e nacional.  

As metodologias de ensino e de avaliação implementadas levam em conta o 

conjunto de competências e habilidades que se quer ver desenvolvido pelos alunos. 

A fundamentação teórica deste entendimento emana da educação emancipatória e 

transformadora: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e 

aprender a ser. 

 Aprender a conhecer – é a descoberta, da curiosidade, do desejo de 

compreender, construir e reconstruir o conhecimento. 

 Aprender a fazer – valoriza a competência pessoal que capacita o indivíduo 

a enfrentar novas situações de emprego, a trabalhar em equipe, em detrimento da 

pura qualificação profissional.  

 Aprender a viver junto – significa compreender o outro, ter prazer no 

esforço comum, participar em projetos de cooperação. 

 Aprender a ser – diz respeito ao desenvolvimento integral da pessoa: 

inteligência, sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, 

espiritualidade, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade e iniciativa. 

A metodologia de ensino deve buscar: 

 superar as aulas meramente expositivas por aulas dialógicas, seminários, 

debates e mesas-redondas, onde se estimula o aluno a atividades individual e 
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coletiva de construção do conhecimento, e não a assimilar um conjunto de saberes, 

como usualmente acontece;  

 conferir maior ênfase aos trabalhos de pesquisa extraclasse para as 

diversas disciplinas dos cursos, sendo sugerido que os docentes possam exigir, 

sempre que possível, a realização de trabalhos e artigos de conclusão das 

disciplinas; 

 recorrer à utilização de recursos multimídias postos à disposição dos 

professores na Instituição, através de mecanismos que, preferencialmente, o 

aproximem da atividade profissional a ser futuramente desempenhada; 

 utilizar as Tecnologias e Informação e Comunicação como ferramentas de 

ensino, pesquisa e multiplicação do saber. 

 

6.2 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Na busca de novas articulações entre os conhecimentos e na tentativa de 

implementar uma concepção mais justa e eficiente na trajetória do estudante, que 

caracteriza o processo de flexibilização do planejamento curricular, a avaliação deve 

ser entendida de forma ampla, como atitude de responsabilidade da IES, dos 

professores e dos estudantes, acerca do processo formativo. 

Assim, ela pode ser percebida como movimento de reflexão desses atores 

acerca dos elementos constitutivos do processo ensino–aprendizagem: plano 

político-pedagógico, atividades curriculares, metodologias, relação professor–aluno, 

instrumentos e tempos avaliativos, respondendo às particularidades de cada 

componente curricular (pesquisa, aulas teóricas, práticas, laboratórios, trabalhos 

cooperativos, estágios, seminários, aulas integradas etc.). 

Na aceitação da abordagem curricular como conjunto de possibilidades 

(programas flexibilizados), diferentes processos avaliativos podem ser considerados: 

 avaliação processual: análise e reflexão das direções do plano de curso, 

das atividades curriculares e do desenvolvimento do estudante; 

 avaliação contínua e formativa: procedimento realizado, junto ao discente, 

ao longo do desenvolvimento do processo formativo. 

É necessário, no entanto, considerar que as formas de avaliação são 

diferentes, na medida em que a flexibilização dos programas das disciplinas gera 
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abordagens diversas dentro da mesma unidade. Desse modo, a avaliação pode 

identificar diferentes formas de saber: 

 expressão do conhecimento na área; 

 expressão de construção de conhecimento ativa e colaborativa entre os 

alunos; 

 expressão de criatividade; 

 expressão da compreensão das relações entre as áreas do conhecimento; 

 expressão do raciocínio metodológico próprio da área de conhecimento. 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem deve ser vista como processo 

constante de repensar a prática pedagógica, em todos os segmentos. Nesse 

sentido, algumas proposições podem ser destacadas, quanto ao processo de 

avaliação que deve: 

 nortear-se pelo Projeto Pedagógico do Curso – PPC; 

 focar-se no processo e, não, exclusivamente no produto; 

 identificar o mérito ou a relevância do que se vai avaliar  e observar os 

vários processos em curso (internos e externos à instituição); 

 avaliar todas as situações de aprendizagem, incluindo aquelas que 

tradicionalmente não eram consideradas; 

 considerar o momento de vida do discente e as diferenças no processo de 

construção do conhecimento, levando em conta a importância da autoavaliação e a 

definição das habilidades que o discente deve apresentar para demonstrar que 

houve mudança; 

 utilizar processos diversificados, de modo a atender a situações 

diferenciadas de aprendizagem e de modo de conhecer; 

 atentar para o fato de que o processo educativo não se inicia nem se 

encerra na sala de aula, considerando conhecimentos prévios do aluno, por meio da 

competência demonstrada em processos avaliativos orientados para tal fim. 

Avaliação e conhecimento são intrínsecos: conforme se conceba o 

conhecimento a avaliação vai acontecendo simultaneamente. O conhecimento como 

construção histórica e social dinâmica necessita do contexto para ser entendido e 

interpretado. O currículo, nessa visão, é concebido como construção histórica e 

sociocultural; a tarefa da educação reside no auxílio a quem aprende a desenvolver 

reflexivamente um conjunto de modos de pensamento ou modos de aprendizagem 



55 

de conteúdos valiosos à sociedade. 

Para tornar a aprendizagem significativa, aqui, quem aprende necessita 

explicar, argumentar, perguntar, deliberar, discriminar, defender suas próprias ideias 

e crenças e, simultaneamente, aprender a avaliar. 

Por avaliação da aprendizagem compreendem-se os processos docentes 

voltados para a apreensão efetiva, por parte dos estudantes, dos conhecimentos 

necessários para a prática profissional. Ninguém deverá ficar sem as condições 

mínimas de competência para a convivência social. Essa tarefa deve ser realizada 

quando do planejamento das atividades de ensino docentes, momento no qual 

esses mínimos necessários devem ser previamente estabelecidos. 

Considera-se que os tipos de avaliação naturalmente não esgotam a 

polissemia que abarca o conceito nem esgotam as possibilidades avaliativas. A 

avaliação da aprendizagem na FACENE/RN assume três papéis fundamentais, a 

saber: diagnóstica/prognóstica, formativa/informativa e somativa/cumulativa. 

Por seu caráter diagnóstico/prognóstico, a avaliação deverá reconhecer os 

caminhos percorridos (diagnóstica) e identificar os caminhos a serem percorridos 

(prognóstica). Diferente da forma classificatória, a avaliação diagnóstica presta-se a 

“estar interessado que o educando aprenda e se desenvolva” e, nesse sentido, ter 

aprendido é inexoravelmente superior a ter ensinado. A diagnose, do Grego, 

significa conhecer a realidade.  

O prognóstico, por sua vez, tem a função de permitir um ajuste recíproco 

entre o estudante e o programa de estudos. Esse conhecimento é constante, vale 

dizer, sob esse ângulo a avaliação tem lugar no início das atividades (para identificar 

onde estamos e apontar para onde e por onde vamos), no meio do percurso (para 

identificar se os mínimos necessários foram apreendidos e apontar para as 

correções necessárias ao percurso) e ao final do percurso (para identificar o 

resultado do trabalho docente, a partir do ponto de vista do estudante). Esse último 

momento – momento de medida final – não esgota a função da avaliação. 

Por seu caráter formativo/informativo, a avaliação avança em relação ao 

simples reconhecimento do lugar em relação à ação (função 

diagnóstica/prognóstica). Reconhecendo o papel de favorecer o desenvolvimento 

daquele que aprende, por qualquer meio (instrumentalizada ou não, acidental ou 

deliberada, quantitativa ou qualitativa) a avaliação informa os dois principais atores 

do processo: o professor (e os efeitos reais de seu trabalho) e o estudante (e o lugar 
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em que se encontra frente ao desejado).  

A avaliação formativa deve: 

 Colocar-se deliberadamente a serviço do fim que lhe dá sentido: tornar-se 

um elemento determinante da ação educativa; 

 Contribuir para uma evolução do estudante; 

 Ser contínua na ação pedagógica, ao invés de ser simplesmente uma 

operação externa de controle, cujo agente poderia ser totalmente estrangeiro à 

atividade pedagógica. A avaliação formativa/informativa não possui modelo pronto, 

ela vai sendo construída coletivamente pelos atores sociais envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem.  

A dimensão somativa/cumulativa contextualiza-se na avaliação que ocorre 

depois da ação. Nesse caso, fala-se de avaliação cumulativa quando possui a 

função de “verificar se as aquisições visadas pela formação foram feitas”. Tendo 

caráter terminal, essa avaliação é global e se refere a tarefas socialmente 

significativas. 

Ao avaliar a aprendizagem, por fim, o professor deverá: 

 Conhecer, analisar e sintetizar, da forma mais objetiva possível, as 

manifestações das condutas – cognitivas, afetivas, psicomotoras – dos discentes, 

produzindo uma configuração do efetivamente aprendido; 

 Atribuir uma qualidade a essa configuração da aprendizagem, a partir de 

um padrão (nível de expectativa) preestabelecido e admitido como válido pela 

comunidade dos educadores e especialistas dos conteúdos que estejam sendo 

trabalhados; 

 A partir dessa qualificação, tomar uma decisão sobre as condutas docentes 

e discentes a serem seguidas, tendo em vista: 

 A reorientação imediata da aprendizagem, caso sua qualidade se mostre 

insatisfatória e caso o conteúdo, habilidade ou hábito, que esteja sendo 

ensinado e aprendido, seja efetivamente essencial para a formação do 

educando; 

 O encaminhamento dos discentes para passos subsequentes da 

aprendizagem, caso se considere que, qualitativamente, atingiram um nível 

satisfatório no que estava sendo trabalhado. 
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7 POLÍTICAS DE PESQUISA E DE EXTENSÃO 

 

A política de Iniciação Cientifica - IC e pesquisa de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) implantada na FACENE/RN fundamenta-se na percepção de que a 

investigação científica não é somente um instrumento de fortalecimento do ensino, 

mas também, e, sobretudo, um meio de renovação e transformação do 

conhecimento.  

A FACENE/RN reconhece no desenvolvimento da pesquisa um valioso 

instrumental pedagógico. A participação em projetos de IC tem um importante papel 

na formação do discente, no despertar e aprimorar de qualidades que se refletem no 

preparo de um profissional apto a mudanças e com suficiente autonomia intelectual 

e de conhecimento para que se ajuste sempre às necessidades emergentes. 

A realização das atividades de pesquisa na IES é incentivada por meio de 

diversos mecanismos institucionais.   

Está previsto, nos Projetos Pedagógicos de Cursos da FACENE/RN, a 

participação de todos os docentes envolvidos no processo de aprendizagem a 

prática da pesquisa e extensão através do NUPEA. Com isso, parcela significativa 

do corpo docente desenvolve projetos de Iniciação Cientifica e de extensão logo nos 

primeiros semestres do curso com os alunos de todos os períodos. Além disso, a 

Instituição promove e incentiva a apresentação de produção científica e de 

resultados em eventos científicos. A Instituição também oferece subsídios para 

viabilizar a execução dos projetos de Iniciação Cientifica apresentado pelos 

docentes. Estes subsídios vão desde a disponibilização de infraestrutura para a 

realização da pesquisa até o apoio financeiro para a mesma.  

Em relação à extensão, a FACENE/RN reconhece que a articulação entre a 

Instituição e a sociedade, por meio da extensão, é um processo que permite o 

compartilhamento dos conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e 

pesquisa com a sociedade. Por outro lado, a captação das demandas e 

necessidades da sociedade permite orientar a produção e o desenvolvimento de 

novos conhecimentos. Esse processo estabelece uma relação dinâmica entre a 

Instituição e seu contexto social. 

Na IES a extensão é uma atividade que vem sendo desenvolvida de diversas 

formas. Entre as atividades que são oferecidas pode-se citar: 

 Cursos de Extensão: cursos ministrados no âmbito da FACENE/RN como 
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parte do processo de educação continuada, e que não se caracterizam como 

atividades regulares do ensino formal de graduação; 

 Eventos: compreendem atividades de curta duração, como palestras, 

seminários, congressos, entre outras modalidades; 

 Programas de ação contínua: compreendem o conjunto de atividades 

desenvolvidas continuamente, que têm como objetivos o envolvimento do 

acadêmico com a comunidade, a integração social e a integração com instituições 

de ensino; 

 Prestação de serviços: compreende a realização de consultorias, 

assessoria, e outras atividades não incluídas nas modalidades anteriores e que 

utilizam recursos humanos e materiais da FACENE/RN. 
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8 POLÍTICAS ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO 

 

O cenário mundial da educação superior vem sofrendo profundas 

transformações gerando massificação; internacionalização; acordos entre países; 

mobilidade acadêmica; empregabilidade; reconfiguração dos sistemas educacionais 

e novos modelos de gestão dos sistemas de Educação Superior e, 

consequentemente, das IES. 

Para consolidar-se neste segmento é preciso ter uma imagem institucional 

associada a elementos de alto valor agregado com o respeito ao ser humano em 

sua globalidade, com o desenvolvimento constante de estratégias que aprimorem a 

qualidade do ensino, pesquisa e extensão; ações voltadas para a qualidade e 

competências acadêmicas e de gestão e comprometido com uma constante 

avaliação de seu planejamento.  

A gestão da FACENE/RN preconiza: 

 organização interna centrada no estudante, isto é, todos os profissionais 

agindo como educadores; 

 criação de sinergia, parceria, vínculos e coesão da administração da IES 

com seus diversos públicos: discentes, professores, funcionários, comunidade, 

imprensa etc.; 

 acompanhamento por parte da IES, das oportunidades de aplicação do 

conhecimento e das competências de sua equipe, para a criação de produtos e 

serviços que atendam as oportunidades do mundo do trabalho; 

 ações sistemáticas que contribuam para a inserção profissional do egresso 

no mercado de trabalho; 

 visão de futuro consistente, compartilhada, defendida e almejada por todos 

os membros da IES; 

 revisão constante do PPI, PDI e PPC; 

 acompanhamento do desempenho docente e discente; 

 acompanhamento do desempenho do técnico-administrativo, com metas de 

produtividade; 

 Promoção de encontros sistemáticos, entre setores acadêmicos e 

administrativos, com vistas ao estímulo de trabalho compartilhado para a 

incorporação do novo modelo de gestão acadêmica alinhado pelo PDI. 
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 Integração dos processos/atividades entre o corpo docente, coordenações 

de cursos de graduação, pós-graduação e gestores, com vistas ao planejamento 

estratégico e à viabilização dos PPC, tendo como foco a indissociabilidade. 

 Estimulação de debates em ação multiplicadora, como garantia da 

organicidade destes e a execução dos novos princípios e diretrizes da educação 

técnica, da graduação e da pós-graduação. 

 Formação do discente, que deverá ser estimulado a ter atitude 

questionadora e investigativa, com a compreensão da realidade em que está 

inserido, considerando-se o estágio como uma das modalidades (mas não a única), 

onde a relação teoria/prática poderá ocorrer concretamente. 

 Incentivo à participação dos discentes em programas e projetos de 

monitoria, iniciação científica e extensão, em caráter permanente ou mesmo 

eventual, caracterizando-os como agentes pesquisadores nesses processos. 

 Promoção de ampla reflexão sobre a indissociabilidade frente às 

modalidades de avaliação da educação superior e desenvolver um novo processo 

avaliativo que dê conta desta nova concepção pedagógica. 

 Incentivo a participação dos segmentos que compõem a comunidade 

acadêmica e a sociedade civil, nas instâncias de decisão colegiada constitutivas da 

FACENE/RN, na perspectiva da gestão democrática. 

 Planejamento a partir de sua realidade, integrando questões 

administrativas e financeiras com currículo e demais preocupações político-

pedagógicas. 

 

8.1 EXPANSÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO SOCIAL. 

 

A expansão da IES precisa levar em conta as atividades de regulação, 

supervisão e avaliação, que são de responsabilidade do MEC, bem como a questão 

da qualidade e da inclusão social, no sentido de garantir formação profissional com 

competências técnicas e políticas, produtores ativos na construção do bem estar 

social, isto é, sujeitos sociais. 

Neste sentido, deve-se assumir que a qualidade acadêmica não pode ser 

considerada de forma dissociada da responsabilidade social da educação, por não 

se tratar de um atributo abstrato, mas de um juízo valorativo construído socialmente, 
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respeitadas a identidade e a diversidade institucionais. Para tanto, a IES deve 

procurar: 

 Expansão da oferta de vagas na graduação, com vistas a implementação 

de novos cursos; 

 Expansão de oferta de vagas de Pós-graduação; 

 Criação e expansão de oferta de vagas para cursos técnicos;  

 Garantir que a expansão de vagas ocorra no interior de um marco objetivo 

de qualidade e em duas direções: com qualidade reconhecida, estimulada a 

expandir-se, de um lado; de outro, a expansão com PPC´s consistentes 

desenvolvidos por corpo docente qualificado e infraestrutura adequada. 

 

8.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A política de Responsabilidade Social (RS) da FACENE/RN está intimamente 

ligada ao seu modelo de gestão ética e transparente e a consciência de seu papel 

social que é traduzido nas ações estratégicas que demandam a articulação dos seus 

diversos setores, em um projeto de promoção social de princípios éticos e de 

desenvolvimento social equitativo e sustentável, com vistas à produção e 

transmissão de saberes e a formação de profissionais cidadãos, capazes de 

contribuírem para formação de profissionais capazes de transformarem a si e ao 

meio em vivem. 

Entende-se que a RS não pode ser concebida como um projeto assistencial e, 

sim, como uma política institucional, que articula ensino, pesquisa e extensão, com 

finalidade de capacitar pessoas e interagir com o contexto regional. Neste sentido, a 

extensão configura-se em elemento indutor das atividades docentes e discentes de 

ensino e pesquisa, a fim de contribuir para o desenvolvimento da qualificação destes 

e promover o desenvolvimento social da comunidade envolvida, por meio de 

programas e projetos integrados aos diferentes cursos da IES, propiciando parcerias 

com empresas públicas e privadas, nacionais e internacionais e mercado de 

trabalho. 
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9 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

E DOS CURSOS 

 

No período 2014/2018, a FACENE/RN desenvolverá um conjunto de ações 

para alcançar os objetivos e metas definidas para este período de implementação de 

seu PDI como se pode ver abaixo. 

AÇÕES SEMESTRE/ANO DETALHAMENTO 

Implantação e efetivação da nova matriz 

curricular do Curso de Graduação em 

Enfermagem. 

Durante o desenvolvimento 

do curso  

Ao longo dos semestres do 

Curso. 

Reuniões de Avaliação do desempenho dos 

professores para adequação didático-

pedagógica dos conteúdos das disciplinas 

em relação aos módulos. 

Cinco reuniões a cada 

Semestre Letivo. 

Início, durante e no término 

de cada semestre letivo. 

Integração dos estudantes nos serviços de 

extensão e de ação comunitária da 

Instituição. 

02 atividades em média, a 

cada ano a ser desenvolvido 

principalmente nas 

disciplinas dos Estágios 

Curriculares 

Supervisionados (ECS) 

Ao longo do Curso. 

Consolidar as ações da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) incentivando e apoiando 

o aperfeiçoamento de suas atividades no 

contexto do SINAES. 

Pelo menos 06 reuniões a 

cada semestre. 

Reuniões mensais 

ordinárias da equipe da 

CPA e reuniões 

extraordinárias. 

Manter contínuo aperfeiçoamento do Projeto 

de Autoavaliação Institucional, conforme 

preconiza a legislação do MEC. 

Revisão anual para a 

construção de cada relatório 

de avaliação. 

- Em 2015 

- Em 2016 

- Em 2017 

- Em 2018 

Elaborar Relatório Anual de Autoavaliação 

Institucional, depositando o respectivo 

relatório no E-MEC, anualmente, até 30 de 

março, nos anos de 2015, 2016, 2017 e 

2018.  

Um Relatório Anual de Auto- 

Avaliação por ano (em 

2014, em 2015, em 2016 e 

em 2017). 

Trabalho com a equipe da 

CPA para continuar o 

desenvolvimento das 10 

dimensões do SINAES 
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Preparar condições para a realização das 

modalidades avaliativas previstas no 

SINAES: ENADE, Avaliação Institucional 

Interna e Externa e Avaliação de Cursos de 

Graduação. 

Quando necessário 

De acordo com o 

calendário avaliativo do 

MEC/INEP 

Oficina de capacitação para o pessoal 

docente na Semana Pedagógica. 
1 a cada semestre 

Antes do início de cada 

semestre letivo 

Oficina de capacitação para o pessoal 

técnico-administrativo. 
Pelo menos 1 por ano Durante o recesso letivo 

Cursos de Atualização para docentes e 

pessoal técnico-administrativo. 

Pelo menos 2 cursos a cada 

semestre 

- 2015 

- 2016 

- 2017 

- 2018 

Cursos de aperfeiçoamento e/ou 

especialização de Metodologia do Ensino 

Superior. 

A ser oferecido conforme 

demanda  
Ao publico interessado 

Reunião de Colegiado com integração do 

NDE e de professores convidados 
Durante o semestre  

Através de reuniões 

ordinárias e extraordinárias 

Seminários, simpósios, palestras para os 

alunos, enfocando temas da atualidade 

relacionados diretamente, ou não, com suas 

carreiras.  

Temas a escolher 

De acordo com 

planejamento semestral, 

entre 2015 e 2018. 

Disponibilizar a infraestrutura física, 

equipamentos e acervo bibliográfico para a 

expansão e o desenvolvimento da 

FACENE/RN e de seus cursos, projetos e 

programas. 

De acordo com a expansão 

dos cursos e de suas 

necessidades. 

Em 2015, 2016, 2017 e 

2018 

Promover, quando necessário, a edificação, 

adaptação ou ampliação das instalações 

específicas para os laboratórios de 

informática, além da atualização de 

equipamentos a fim de atender às 

necessidades do ensino, da pesquisa e da 

extensão. 

De acordo com a expansão 

dos cursos e de suas 

necessidades. 

Em 2015, 2016, 2017 e 

2018 

Promover a expansão da infraestrutura física 

e acadêmica necessária para a implantação 

dos cursos previstos neste PDI. 

De acordo com a expansão 

dos cursos e de suas 

necessidades. 

Em 2015, 2016, 2017 e 

2018 
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Estimular a publicação cientifica como 

artigos, capítulo de livros, e demais 

modalidades em periódicos nacionais e 

internacionais na Revista de Ciências da 

Saúde Nova Esperança e em outros 

veículos. 

 

Estimular os alunos e 

professores continuamente. 

Selecionar trabalhos 

desenvolvidos para as 

Mostras de Monitoria, 

Semanas de Saúde e dos 

demais eventos anuais 

desenvolvidos e 

promovidos pela 

FACENE/RN como 

seminários, simpósios. 

Disponibilizar, no site, artigos, pesquisas, 

notícias e indicadores atualizados sobre 

Enfermagem, Saúde e/ou Educação. 

Atualização periódica 

 

Através do site da 

Instituição, da Revista de 

Ciências da Saúde Nova 

Esperança. 

Consolidar e ampliar o NUPEA e estimular o 

desenvolvimento de pesquisa acadêmica e 

extensão, através da criação do Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

A cada semestre 

Visita da equipe do 

NUPEA nas salas de 

aulas, 

Fazendo parte da 

recepção dos alunos 

novatos, 

Divulgando e apoiando as 

pesquisas acadêmicas e 

as extensões acadêmicas. 

Elaborar e divulgar o Edital do Processo 

Seletivo Discente. 

Por semestre. 

 De 2014 a 2018. 

Sempre através do site da 

FACENE/RN ou 

pessoalmente na 

secretaria da Instituição. 

Divulgar o resultado do Processo Seletivo 

Discente. 

Matricular os aprovados no Processo 

Seletivo Discente. 

Apoiar e manter atualizados os projetos e 

programas de atendimento aos discentes.  A cada semestre 

Consolidação do NAP – 

Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico. 
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10 PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

A FACENE/RN tem procurado contratar preferencialmente profissionais com 

doutorado ou mestrado concluídos ou em andamento, mas leva em conta, também, 

a experiência profissional e a produção científica dos candidatos. 

O Plano de Carreira do Magistério Superior da Faculdade prevê condições 

para a qualificação docente. Este poderá afastar-se das funções para participar de 

congressos, reuniões relacionadas à sua atividade técnica ou docente e, ainda, 

cursar programas de Mestrado e Doutorado, podendo receber ajuda financeira da 

Entidade Mantenedora. 

Projeta-se investir recursos para incentivar a capacitação do docente com 

estimativa de que seus professores se vinculem aos Programas de Pós-graduação 

Stricto sensu. 

A IES, com vistas ao atendimento das necessidades gerais e específicas de 

seu corpo docente, executa, com regularidade, atividades programadas para esse 

fim, como capacitações, oficinas pedagógicas, além de reuniões técnicas e de 

natureza pedagógica. Também, investe, financeiramente, na participação de 

professores em eventos promovidos por outras instituições, congressos e 

seminários.  

No início de cada semestre as Coordenações dos cursos e a Diretoria da 

Faculdade programam as Semanas e Encontros Pedagógicos com os Colegiados 

dos Cursos, objetivando o planejamento didático-pedagógico com o corpo docente.  

Nesta semana são feitas todas as orientações acadêmicas, de questões de 

procedimentos adotados na rotina acadêmica, discussão e aprovação dos planos de 

ensino, minicursos, da semana acadêmica, de metodologia do ensino e de 

avaliação.  

Cada docente expõe, na primeira aula, o programa de ensino a ser ministrado 

no semestre letivo, assim como a bibliografia básica e o livro texto a ser adotado. 

Também explana ao corpo discente como será a sua metodologia de ensino e os 

seus critérios de avaliação, conforme o seu Plano de Ensino aprovado em reunião 

do colegiado.  

Durante o semestre há um acompanhamento pedagógico da atuação do 

docente pelos Coordenadores de Cursos, com a avaliação ao final de cada 

semestre.  
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Os docentes dos Cursos devem estar em constante adaptação às 

necessidades pedagógicas de cada turma, assim como as necessidades individuais 

de cada aluno.  

O corpo docente tem como prioridade intermediar o processo ensino-

aprendizagem adotando recursos técnicos para agir como facilitador e mediador do 

processo ensino-aprendizagem. 

São atribuições do professor no exercício de suas atividades acadêmicas: 

 votar e ser votado para representante de sua classe em órgãos colegiados;  

 usufruir de todos os benefícios e incentivos por regime de trabalho, 

titulação, produção científica ou cultural; 

 recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

 elaborar e executar projetos de pesquisa e de extensão; 

 votar e ser votado para cargos eletivos da FACENE/RN;  

 participar das reuniões e trabalho dos órgãos colegiados a que pertencer e 

de comissão para que for indicado; 

 elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o à aprovação do 

Colegiado de Curso; 

 orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo 

integralmente o programa e a carga horária; 

 organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar 

os resultados apresentados pelos alunos, atendidos os dispositivos deste 

Regimento e as normas da Faculdade;  

 entregar à Secretaria da FACENE/RN os resultados das avaliações do 

aproveitamento escolar, nos prazos fixados; 

 observar e fazer observar o regime escolar e disciplinar da Faculdade; 

 fazer anotações no respectivo diário de classe; 

 manter atualizados, no diário de classe, os registros das aulas, notas e 

frequência dos discentes; 

 frequentar, obrigatoriamente, as aulas e demais atividades curriculares; 

 exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 
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A IES orienta seus docentes a cumprirem, integralmente, os conteúdos e 

carga horária estabelecidos no plano de ensino da disciplina sob sua 

responsabilidade. 

 

10.1 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO 

 

Conforme diretriz da Mantenedora e para a contínua qualificação do seu 

corpo docente, a FACENE/RN incentivará, de várias formas, o progresso intelectual 

dos professores, destacando-se, entre elas: 

I. a publicação de trabalhos de seus docentes, sob a forma de livros, 

resumos e artigos na revista da Faculdade e em outros periódicos nacionais e 

internacionais; 

II. assegurar os direitos e vantagens ao professor que se afastar de suas 

funções para: a) aperfeiçoar-se em instituições nacionais ou estrangeiras; b) prestar 

colaboração a outras instituições de ensino superior ou de pesquisa; c) participar de 

cursos, congressos, seminários e outros eventos de natureza científica, cultural ou 

técnica, relacionados com as suas atividades acadêmicas na Faculdade; 

III. oferecer cursos diversificados na área didático-pedagógica a seu corpo 

docente; 

IV. estabelecimento de incentivos funcionais, sob a forma de acréscimo 

percentual aos salários, mediante progressões horizontais, por merecimento, para a 

produção científica e tecnológica dos docentes, expressa em livros e artigos 

publicados, patentes obtidas e comunicações apresentadas em congressos e outros 

eventos assemelhados; 

V. permissão e encorajamento a um número crescente de professores, 

para que façam cursos de pós-graduação, especialmente mestrado e doutorado; 

VI. ampliação do leque de ofertas de cursos de atualização destinados aos 

docentes; 

VII. estabelecimento de convênios e parcerias, com entidades públicas e 

particulares, do país e do exterior, que permitam a oferta de cursos, estágios e 

treinamentos aos professores; 

VIII. estímulo à participação em eventos de natureza cultural, técnica e 

científica, em especial com a apresentação de trabalhos produzidos individualmente 

ou em grupo; 
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IX. incentivo ao engajamento de professores para atuarem como 

coordenadores ou pesquisadores, nos projetos de pesquisa e extensão da 

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró–FACENE/RN.  

 

10.2 PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES NAS ATIVIDADES DA FACENE/RN 

 

Os docentes em exercício na FACENE/RN, de acordo com o Regimento 

Interno da IES e independentemente de sua categoria, participam das atividades da 

Instituição desenvolvidas nos seguintes órgãos: 

I. Congregação; 

II. Colegiado de Curso; e 

III. Coordenação de Curso. 

As reuniões dos colegiados, de qualquer nível, serão ordinárias ou 

extraordinárias e delas poderão participar quaisquer docentes.    

A coordenação didática dos Cursos será exercida pelos Coordenadores de 

Cursos em conjunto com os Colegiados. 

O Colegiado dos Cursos será constituído dos seus Coordenadores e 

Coordenadores Adjuntos, juntamente com um grupo de docentes que ministrem 

disciplinas nos Cursos, além do representante do corpo discente de cada curso. 

 

10.3 PERFIL DOCENTE PRETENDIDO PELA FACENE/RN 

 

Para o exercício de suas atividades acadêmicas, a Mantenedora, segundo 

suas próprias diretrizes, ancoradas nos preceitos legais e normas do Sistema 

Federal de Ensino, determinou parâmetros de qualidade para os docentes a serem 

admitidos. 

Em razão disso, os professores da FACENE/RN são recrutados, selecionados 

e contratados com a exigência de apresentação de um perfil que contemple as 

seguintes características, conforme plano de carreira (APÊNDICE A): 

I. titulação mínima de especialista ou com comprovada experiência na área de 

domínio; 

II. competência para ministrar a respectiva disciplina; 

III. de preferência com experiência docente em educação superior; 

IV. na medida do possível, experiência profissional ligada ao Curso; 
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V. sociabilidade a ser exercitada com a Direção, colegas docentes, alunos e 

pessoas em geral; 

VI. elevado nível de comunicabilidade oral e escrita; 

VII. comprometimento com os diversos aspectos do processo ensino-

aprendizagem; 

VIII. compromisso com o ensinar a aprender, pesquisa e extensão; 

IX. interesse e vivência na educação permanente; 
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11 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES 
 
11.1 DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FACULDADE  

 

 

 

 Diretoria  

 Conselho Técnico-Administrativo - CTA;  
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 Congregação; 

 Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 Colegiado de Cursos; 

 Coordenações de Cursos; 

 Serviços Administrativos. 

 

11.2 DA DIRETORIA 

 

 A Diretoria, exercida pelo Diretor, é órgão executivo superior de supervisão, 

coordenação e fiscalização das atividades da FACENE. O Diretor e o Vice-Diretor 

são designados pela Mantenedora, para mandato de dois anos, permitida a 

recondução.  

São atribuições da Diretoria: representar a FACENE junto às pessoas ou 

instituições públicas ou privadas, em juízo ou fora deste; convocar e presidir as 

reuniões da Congregação e do CTA; elaborar o plano anual de atividades da 

Faculdade, juntamente com a Coordenação do Curso; elaborar e submeter ao CTA 

a proposta orçamentária; elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade e 

encaminhá-lo aos órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, 

depois de apreciado pelo CTA; conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados 

escolares; fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos programas 

e horários; zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no âmbito da 

Faculdade, respondendo por abuso ou omissão; propor à Mantenedora a 

contratação de pessoal docente e técnico-administrativo; autorizar as publicações, 

sempre que estas envolvam responsabilidades da FACENE; organizar, 

anualmente, o Calendário Escolar; cumprir e fazer cumprir as disposições deste 

Regimento e demais normas pertinentes; resolver os casos omissos neste 

Regimento ad referendum do CTA; exercer as demais atribuições que lhe sejam 

previstas em lei e no Regimento da IES. 

 

11.3. DO CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – CTA 

 

 O CTA é composta pelos seguintes membros: pelo Diretor da Faculdade, 

seu Presidente; pelo Vice-Diretor; por um representante da Mantenedora por esta 

designado; pelos Coordenadores de Cursos e por um representante estudantil. 
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O CTA reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo Diretor por iniciativa própria ou a requerimento de 2/3 dos 

membros que o constituem. 

Compete ao CTA: aprovar o plano anual de atividades da FACENE; aprovar 

o Calendário Acadêmico; disciplinar, anualmente, a realização do processo 

seletivo para ingresso de candidatos nos cursos de graduação; alterar o currículo 

pleno do curso de graduação, a fim de encaminhá-lo para aprovação pelos órgãos 

do Ministério da Educação - MEC; aprovar a realização de cursos de 

Especialização Lato Sensu, aperfeiçoamento e extensão, bem como seus 

respectivos planos, de acordo com normas gerais estabelecidas; aprovar normas 

de funcionamento dos estágios curriculares; aprovar proposta orçamentária 

apresentada pelo Diretor; autorizar acordos e convênios propostos pela 

Mantenedora, com entidades nacionais ou estrangeiras, que envolvam o interesse 

da FACENE; alterar este Regimento Interno, bem como seus respectivos anexos, 

a fim de encaminhá-lo para aprovação pelos órgãos do MEC; instituir cursos de 

graduação, mediante prévia autorização do Conselho Nacional de Educação; 

instituir cursos de pós-graduação, mediante prévia autorização dos órgãos 

competentes; homologar a indicação de professores e pesquisadores; julgar os 

recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria didático-

cientifica e disciplinar; apreciar o relatório anual da Diretoria; decidir sobre a 

concessão de dignidades acadêmicas; sugerir medidas que visem ao 

aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da Faculdade, bem como 

opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor; aprovar 

o Catálogo Escolar elaborado, semestralmente, pelos Coordenadores de Curso 

conforme o disposto na legislação em vigor; disciplinar, conforme regulamentação 

superior, o aproveitamento discente extraordinário; exercer as demais atribuições 

que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

 

11.4 DA CONGREGAÇÃO 

 

 A Congregação é constituída: pelo Diretor, seu presidente; pelo Vice-Diretor; 

pelos professores em exercício; por dois representantes da Mantenedora por esta 

designados; pelo representante estudantil; por três representantes da comunidade 

(escolhidos pelo Diretor da IES). 
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A Congregação reúne-se, ordinariamente, no início e no fim de cada ano 

letivo e, extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor, por iniciativa própria 

ou a requerimento de 2/3 dos membros que a constitui para: a sessão de abertura 

do período letivo e da respectiva aula inaugural; a cerimônia de colação de grau 

dos alunos concluintes dos cursos de graduação; a posse do Diretor e do Vice-

Diretor da Faculdade; a cerimônia de concessão de dignidades acadêmicas. 

 

11.5 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)  

 

 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão de natureza consultiva, 

formado pelos Coordenadores de cada Curso da instituição juntamente com um 

grupo de docentes que contribuem ativamente para a implantação, atualização e 

consolidação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, bem como realiza discussões 

sobre as diretrizes didático-pedagógicas de cada curso. 

O Curso de Enfermagem da FACENE/RN possui o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) formado e atuante desde CTA Nº 05/2009 de 25 de abril de 

2009, e tem trabalhado de forma incessante para adequar sua organização didático-

pedagógica às necessidades da formação crítico-reflexiva de seus estudantes e 

atentando para as demandas de saúde da população. 

Os cursos que estão em processo de Autorização terão também os seus 

NDE’s formados e consolidados com vistas a atualização constante das discussões 

didático-pedagógicas em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

como também as necessidades loco-regionais onde a FACENE/RN está inserida. 

 

11.6 DOS COLEGIADOS DE CURSOS  

 

 O Colegiado de Curso é constituído pelos Coordenadores de Cursos, do 

Coordenadores-Adjunto, e três docentes que ministram disciplinas nos respectivos 

cursos, designados pelo Diretor da FACENE/RN, e do representante do corpo 

discente. 

Compete ao Colegiado de Curso: definir o perfil do curso; sugerir alterações 

curriculares; promover a supervisão didática do curso; estabelecer normas para 

desenvolvimento e controle dos estágios curriculares; acompanhar as atividades do 

curso e, quando necessário, propor a substituição de docentes; apreciar as 
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recomendações dos docentes e discentes, sobre assuntos de interesse do curso; 

homologar as decisões tomadas ad referendum pelos Coordenadores de Curso; 

distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre os professores, 

respeitadas as especialidades, e coordenar-lhes as atividades; aprovar os 

programas e planos de ensino das suas disciplinas; pronunciar-se sobre o 

aproveitamento de estudos e adaptações de alunos transferidos e diplomados; 

opinar sobre admissão, promoção e afastamento de pessoal docente; aprovar o 

plano e o calendário semestral de atividades, elaborados pelos Coordenadores de 

curso; propor a admissão de monitor; elaborar os projetos de ensino, de pesquisa e 

de extensão da FACENE e executá-los depois de aprovados pelo CTA; colaborar 

com os demais órgãos da instituição na esfera de sua competência; exercer as 

demais competências que lhe sejam previstas em lei e no Regimento da IES. 

 

11.7 DAS COORDENAÇÕES DE CURSOS 

 

 As Coordenações de Cursos são exercidas pelos Coordenadores de 

Curso e pelos Coordenadores Adjuntos, ambos designados pelo Diretor da 

Faculdade. 

Compete ao Coordenador de Curso: cumprir e fazer cumprir decisões, 

resoluções e normas emanadas do Colegiado de Curso e dos órgãos superiores da 

FACENE/RN; convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; manter 

articulação permanente com todos os corresponsáveis pelo Curso; solicitar ao 

Diretor providências de interesse da Coordenação e do Curso; criar condições para 

orientação e aconselhamento dos alunos; supervisionar o cumprimento da 

integralização curricular e a execução dos conteúdos programáticos e horários do 

Curso; homologar o aproveitamento de estudos e a adaptação de disciplinas; 

exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso; acompanhar e avaliar a execução 

curricular; encaminhar ao CTA propostas de alterações do currículo do Curso; 

propor alterações nos programas das disciplinas, objetivando compatibilizá-las 

entre si, bem como com os objetivos do Curso; exercer a coordenação da matrícula 

no âmbito da Faculdade e em articulação com a Secretaria da FACENE; 

supervisionar e fiscalizar a execução das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão programadas, bem como a assiduidade dos professores; apresentar, 

anualmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria, relatório de suas atividades e da 
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Coordenação; sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, ouvido o 

Colegiado de Curso, e de pessoal técnico-administrativo; elaborar o plano e o 

calendário semestral de atividades da Coordenação e do Colegiado; representar o 

Colegiado de Curso, onde se fizer necessário; tomar decisões ad referendum do 

Colegiado de Curso; cumprir e fazer cumprir o Regimento da IES. 

 

11.8 DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

 

 Os Serviços Administrativos tem as funções destinadas a oferecer 

suporte operacional às atividades-fim da FACENE/RN, abrangendo registro 

escolar, arquivo, correspondência, mecanografia, reprografia, tesouraria, portaria, 

limpeza, conservação e vigilância. 

São Serviços Administrativos: Secretaria; Tesouraria; Serviços Gerais e 

Biblioteca. As atribuições de cada um dos serviços estão listadas no Regimento 

Interno da IES. 
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12 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES POLÍTICAS DE 
ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

As políticas da FACENE/RN, referentes ao atendimento aos discentes, 

fundamentam-se em dispositivos legais, nos princípios e valores preconizados pela 

Instituição e em resultados de avaliação da realidade discente. A formação 

profissional cidadã do aluno constitui o elemento para o qual convergem todas as 

políticas institucionais. 

A FACENE/RN oferece, e continuará oferecendo aos discentes dos cursos 

que pretende implantar, os seguintes atendimentos: Programa de Nivelamento; 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP; Apoio Financeiro, proporcionado pela 

concessão de bolsas a alunos carentes, Programa FIES, Monitoria, Orientação 

Acadêmico-Científica; Atendimento extra classe; Programa de Acompanhamento de 

Egressos, que acompanha, avalia e promove cursos, programas e serviços aos 

alunos egressos além do serviço de Ouvidoria. 

A fim de propiciar a convivência e a interação entre o corpo discente, a IES 

tem oportunizado visitas técnicas, jornadas acadêmicas e um conjunto de projetos 

de extensão, que são amplamente divulgados através do site institucional, revistas 

eletrônicas etc. 

A FACENE/RN garante aos alunos regulares dos cursos de graduação, 

representação no Colegiado de Curso e Conselho Técnico-Administrativo (CTA), na 

forma regimental, podendo eles, ainda, organizar e administrar associações culturais 

ou desportivas, organizar Diretório ou Centro Acadêmico, regido por estatuto próprio, 

elaborado e aprovado de acordo com a legislação em vigor. Além dos programas e 

ações mencionados, a FACENE/RN atende ao Decreto 5.296/2004, que dispõe 

sobre as condições de acesso para portadores de necessidades especiais e ao 

Decreto 5.626/2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como 

disciplina obrigatória ou optativa. 

 Todos os serviços oferecidos aos discentes buscam a excelência no 

atendimento às necessidades apresentadas. Seguem abaixo os serviços 

disponibilizados. 

 

12.1 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO 
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As políticas de atendimento aos discentes da FACENE/RN estão amparadas 

na implantação, implementação e avaliação de vários programas específicos, a 

saber: Orientação/Tutoria acadêmica; Monitoria; Atendimento individual ou em grupo 

no programa de Orientação Didático-Pedagógica - ODP; Atividades 

complementares; Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP; Acompanhamento dos 

Egressos; Ouvidoria; Organização estudantil; 

 

12.2 PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA/TUTORIA 

 

O Programa de Orientação Acadêmica ao aluno da FACENE/RN consiste em 

um conjunto de ações desenvolvidas pela Coordenação do Curso e pelo NAP 

voltadas para o atendimento ao corpo discente nas questões relativas aos aspectos 

didático-pedagógicos. 

O objetivo geral do Programa é proporcionar aos alunos informações 

complementares, didáticas e pedagógicas, que facilitem o entendimento das 

disciplinas curriculares, extracurriculares e de prática. 

Ao Coordenador do Programa competirá: 

I.atender e proporcionar, com a ajuda dos professores das diversas 

disciplinas, orientação acadêmica, básica ou complementar, aos alunos que dela 

necessitarem; 

II. elaborar a Escala de Orientação Acadêmica; 

III. indicar professores para a orientação acadêmica; 

IV. elaborar, semestralmente, a relação de professores-orientadores; 

V. providenciar o encaminhamento do aluno cujo atendimento seja próprio de 

outro serviço da FACENE/RN ou não; 

A orientação acadêmica ao discente será prestada por professor-orientador. 

Caberá ao aluno escolher o professor-orientador, devendo, para esse feito, 

considerar a Escala de Orientação Acadêmica, a ser fixada, nos expositores 

existentes no espaço físico da Faculdade, nas salas de aulas e ou no Núcleo de 

Pesquisa e Extensão Acadêmicas – NUPEA. Excepcionalmente, poderá o aluno 

solicitar o atendimento por professor-orientador que não esteja na Escala. 

Na indicação de professores-orientadores levar-se-á em consideração, 

sempre que possível, as disciplinas ministradas pelos professores. 

Será da competência dos professores-orientadores a solução de casos, 
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podendo, se entender necessário, encaminhá-los para análise pelo Diretor ou pelo 

Coordenador do Curso. 

I. O professor-orientador terá, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

II. atender aos alunos nas datas e horários previstos na Escala de Orientação 

Acadêmica; 

III. analisar e avaliar, periodicamente, o sistema de atendimento prestado ao 

discente, propondo alterações, quando necessário; 

O orientando terá, entre outros, o dever específico de comparecer em dia, 

hora e local agendados com o professor-orientador. Para ser atendido, o aluno 

observará os horários constantes da Escala de Orientação Acadêmica. 

Todos os professores da Faculdade poderão ser convocados, pelo 

Coordenador do Curso, para participar das Escalas de Orientação Acadêmica. 

 

12.3 NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO - NAP 

 

Com o intuito de orientar os professores na condução das suas disciplinas 

sugerindo metodologias, recursos, atividades e propostas de trabalho, além de 

orientar a relação professor-aluno, a FACENE/RN criou um Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico - NAP. 

O NAP é coordenado por um profissional da IES e composto por profissionais 

das diversas áreas que compõem em seu quadro de docentes, contando com a 

presença dos psicólogos da instituição e é integrado pelos Coordenadores dos 

Cursos da Faculdade. O Núcleo tem como finalidade assessorar o corpo docente 

nas fases de planejamento, execução e avaliação, buscando a qualidade do 

processo ensino-aprendizagem.  

O NAP na sua área específica de atuação, em um mecanismo de trabalho 

multidisciplinar, com funções de apoio, fomento, integração, coordenação, 

gerenciamento e mobilização dos esforços e de iniciativas da comunidade 

acadêmica da FACENE/RN em torno da qualidade do processo ensino-

aprendizagem teórico-prático dos conteúdos disciplinares dos Cursos do 

desenvolvimento de competências, habilidades, valores e atitudes ligadas ao 

exercício das profissões da saúde.  

É de natureza interdisciplinar e enquanto mecanismo de articulação e 

promoção da qualidade do processo ensino-aprendizagem é uma das bases para o 
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ensino, a pesquisa e a extensão, constituindo-se na estrutura fundamental do 

desenvolvimento da sua área específica de concentração.  

É composto por docentes enfermeiros, psicólogos e profissionais 

responsáveis por ações de capacitação pedagógica para os docentes e profissionais 

da rede de serviços loco-regional. 

Além disso, os professores contam, também, com o apoio das ações 

desempenhadas pela Ouvidoria e do acesso às Coordenações dos cursos da 

instituição. 

Conforme Resolução N° 11 de 23 de setembro de 2014. 

 

12.4 PROGRAMA DE MONITORIA 

 

O Programa de Monitoria destina-se a alunos regularmente matriculados nos 

Cursos da IES.  

O processo seletivo será coordenado pelos docentes das disciplinas mediante 

elaboração e publicação de edital específico para este fim. Os estudantes devem 

demonstrar rendimento satisfatório na disciplina ou área de monitoria, bem como 

aptidão para as atividades auxiliares de ensino, pesquisa e extensão. 

O monitor não terá vínculo empregatício com a Mantenedora. O exercício da 

monitoria dar-se-á na forma da legislação específica e sob orientação de um 

professor. Será vedado ao monitor ministrar aulas teóricas ou práticas de disciplina 

curricular. 

O exercício da monitoria será considerado título para ingresso no magistério 

da Instituição como estímulo à produção intelectual de seus alunos na forma 

regulada pelo CTA. 

Serão objetivos do Programa de Monitoria: 

- despertar no aluno o interesse pela carreira docente e pela pesquisa; 

- promover a cooperação acadêmica entre discentes e docentes; 

- minorar eventuais problemas de repetência, evasão e falta de motivação 

entre os alunos; 

- contribuir para a melhoria da qualidade do ensino; 

- atender, precipuamente, disciplinas que envolvam atividades de caráter 

prático.  
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12.5 ORIENTAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA (ODP) 

 

A ODP acontece no NUPEA por meio de atendimento extraclasse aos alunos 

e é realizado pelos professores das disciplinas, com carga horária específica para 

atendimento ao aluno, assim como pelo Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP. 

 

12.6 PROGRAMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

As Atividades Complementares constituem prática acadêmica obrigatória para 

os alunos dos cursos da FACENE/RN. Essas atividades podem ser desenvolvidas 

sob múltiplos formatos com o objetivo de: 

- flexibilizar, complementar e sintonizar os currículos dos cursos; 

- ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além 

da sala de aula; 

- favorecer o relacionamento entre pessoas e grupos, bem como a 

convivência com as diferenças sociais, culturais, étnicas, econômicas, 

acadêmicas, profissionais, etc.; 

- prestigiar a tomada de iniciativa nos alunos; 

- propiciar ao discente a possibilidade de aprofundamento temático e 

interdisciplinar; 

- estimular o interesse pela participação em atividades que contribuam para o 

desenvolvimento do espírito de solidariedade, inclusão social e 

responsabilidade social. 

As Atividades Complementares destinam-se à integralização da carga horária 

dos Cursos da FACENE/RN. 

 

12.7 PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO 

 

A FACENE/RN, cônscia de sua responsabilidade social, poderá conceder a 

alunos carentes, em especial àqueles que se destacarem nas atividades 

acadêmicas, bolsas de estudo ou bolsas-trabalho, conforme critérios específicos 

estabelecidos pela Mantenedora, ouvido o CTA da Faculdade. Os valores das 

respectivas bolsas corresponderão à mensalidade ou fração dela. Referida 

concessão poderá ser renovada, ou não, a critério da Instituição.   



81 

b) Bolsas de Monitoria, Iniciação Científica e Extensão: A Faculdade de 

Enfermagem Nova Esperança de Mossoró oferecerá bolsas de monitoria, iniciação 

científica e extensão aos alunos, viabilizando a articulação do processo 

ensino/aprendizagem e como forma de estimular a participação dos estudantes nos 

projetos desenvolvidos pela Instituição. 

A bolsa de monitoria é a modalidade de auxílio financeiro concedido àqueles 

alunos que participarem de programas de monitoria, nos seus respectivos cursos de 

graduação. Tem por objetivo incentivar os alunos que demonstrem aptidão pela 

carreira acadêmica, assegurando a cooperação do corpo discente com o corpo 

docente nas atividades do ensino. O sistema de monitoria observará as normas 

gerais contidas na Lei nº 9.394/96. 

A bolsa de iniciação científica é a modalidade de auxílio financeiro concedido 

àqueles alunos que participarem de programas de iniciação científica, regularmente 

aprovados pela Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró. Tem por 

objetivo incentivar os alunos que demonstrem interesse e aptidão pela carreira 

científica, através da participação em projetos de pesquisa. 

A bolsa de extensão é a modalidade de auxílio financeiro concedido àqueles 

alunos que participarem de programas de extensão, regularmente aprovados pela 

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró. 

c) FIES - Financiamento Estudantil. Os valores das respectivas bolsas 

corresponderão à mensalidade ou fração dela. 

 

12.8 OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria surgiu do desejo de seus dirigentes em promover a comunicação 

cidadã no âmbito interno e externo da instituição e para consolidar a integração da 

FACENE/RN com a comunidade em geral. 

A Ouvidoria enquanto canal de comunicação democrática e de valorização da 

cidadania tem como missão precípua receber, apreciar e encaminhar as diversas 

manifestações dos seus demandantes. A Ouvidoria procura manter contato 

constante com a comunidade acadêmica com o objetivo de alcançar o 

desenvolvimento de visão compartilhada em torno das principais questões, gerando 

resultados práticos para a direção da organização e procedendo ao levantamento de 

críticas, sugestões, elogios, ou qualquer informação importante para a gestão da 
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IES, encaminha e acompanha as providências para todas essas questões. 

A divulgação para a comunidade acadêmica ocorrerá através de visitas da 

ouvidora em salas de aula e, através da publicação de horário de atendimento fixado 

em todas as dependências da Faculdade.  

Para dinamizar a Ouvidoria da FACENE/RN foram estabelecidas algumas 

metas: 

- manter diálogo permanente com Ouvidorias, principalmente do âmbito 

educacional; 

- incrementar ações de mediação em âmbito interno envolvendo a direção, 

coordenações de cursos e demais setores da Faculdade; 

- fortalecer o atendimento aos demandantes em todos os turnos de 

funcionamento da Faculdade; 

- ampliar a divulgação do trabalho da Ouvidoria, nos âmbitos interno e 

externo, principalmente na mídia escrita e radiofônica (entrevistas concedidas às 

rádios e jornais locais) e (confecção de material publicitário). 

É importante ressaltar que a Ouvidoria não irá substituir nenhuma das outras 

instâncias de atendimento, sejam as Coordenações dos Cursos ou a Secretaria 

Geral. Ela complementa as atividades de forma a congregar a entrada e saída de 

informações, numa engrenagem eficaz, tendo como atribuições acolher, processar, 

analisar e encaminhar reclamações e sugestões aos setores da Faculdade, com o 

objetivo de buscar maior transparência de gestão, qualidade de atendimento e 

identificação de oportunidades de melhorias dos processos de trabalhos internos, 

relacionados aos serviços da Faculdade, bem como da sua integração com a 

comunidade externa, sendo o propósito da Ouvidoria da FACENE/RN continuar 

servindo. 

 
12.9 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

 

Os alunos terão representantes, com direito a voz e voto, e por eles mesmos 

escolhidos, nos órgãos Colegiados da Faculdade, a saber: Congregação, Conselho 

Técnico-Administrativo e Colegiado de Curso. Estas representações encontram-se 

preceituadas no Regimento Interno da FACENE/RN. 

Como órgão de representação a IES tem estimulado os alunos a criarem os 

Diretórios Acadêmicos dos Cursos, regidos por estatuto próprio, elaborado e 
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aprovado nos termos da legislação vigente.  

A representação deverá ter por objetivo promover o atendimento aos 

interesses do corpo discente e a cooperação da comunidade acadêmica. 

O Diretório Acadêmico terá seus dirigentes eleitos pelos discentes, nos 

termos de seus ordenamentos. 

O DA será mantido por contribuições de seus associados e, eventualmente, 

por recursos materiais e financeiros repassados pela Mantenedora. 

O corpo discente terá diferentes espaços para convivência, congraçamento e 

lazer, tais como cantina, restaurante, áreas para a prática de esportes e pátios. 

 

12.10 ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) 

 

A Mantenedora e, em consequência, a FACENE/RN, desenvolve uma política 

voltada às pessoas com necessidades especiais facilitando a universalização do 

acesso aos serviços, acadêmicos ou não, oferecidos pela Faculdade, adequando 

sua infraestrutura com recursos que permitem a efetiva e eficiente integração de 

pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Na construção do prédio e instalações a FACENE/RN providenciou: 

 a eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

permitindo acesso aos espaços de uso coletivo; 

 reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviço; 

 a construção de rampas com corrimãos para facilitar a circulação de 

cadeira de rodas; 

 a adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeirantes; 

 a colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros. 

Da mesma forma, há banheiros apropriados a esse público, de modo a 

permitir, a todo ele, ampla mobilidade dentro do espaço escolar. Tais providências 

estão conforme a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências a 

Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos.  

Outro propósito é o de equacionar FUTURAS demandas dos estudantes com 
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necessidades especiais visuais ou auditivas: 

I. quanto a pessoas com necessidades visuais: 

a) manter sala de apoio equipada como máquina de Datilografia Braile, 

impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e 

fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para 

ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas 

de leitura, scanner acoplado a computador; 

b) adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de 

fitas sonoras para uso didático; 

II. quanto a pessoas com necessidades auditivas: 

a) propiciar, sempre que necessário intérprete de língua de sinais/língua 

portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 

expressado o real conhecimento do aluno; 

b) estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na 

modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às disciplinas do Curso; 

c)  proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

 

12.11 POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

A definição do perfil dos egressos da FACENE/RN está baseada, não só em 

sua Missão, Objetivos e Finalidades institucionais, como também nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação e nas 

tendências nacionais e internacionais preconizadas pela comunidade intelectual. 

Para tanto, constitui preocupação da FACENE/RN manter atualizada a 

formação dos estudantes, com a realização de várias ações nesse sentido, das 

quais destacamos: 

 revisão e reestruturação curricular, constante, procurando sua adequação e 

seu redimensionamento;  

 atualização semestral das bibliografias indicadas para cada módulo 

temático; 

 laboratórios adequados às novas tecnologias, de forma a alinhar o perfil de 

seu egresso às necessidades profissionais do mercado de trabalho da região de sua 
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inserção. 

Para que esses egressos adquiram as competências e habilidades 

necessárias ao desenvolvimento de suas ações acadêmicas com qualidade, os 

dirigentes da FACENE/RN estão conscientes das necessidades de: 

 proporcionar sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado 

possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e 

de produção do conhecimento;  

 estimular práticas de estudo independente, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 

 orientar seus estudantes na importância da educação continuada;  

 encorajar o aproveitamento do conhecimento, das habilidades e das 

competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referiram à 

experiência profissional julgada relevante para a área de formação considerada; 

 fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de 

extensão. 
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13 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 

 

13.1. CORPO DISCENTE 

 

Constituem o corpo discente da FACENE/RN os alunos matriculados nos 

cursos de graduação, pós-graduação e técnicos. 

 

 Formas de Acesso - Processo Seletivo 

 

A FACENE/RN oferece um total de 200 vagas por ocasião do processo 

seletivo para o Curso de Bacharelado em Enfermagem. As vagas oferecidas foram 

autorizadas pelo MEC através da Portaria de Autorização nº 781, publicada no DOU 

em 25/10/2006. 

O processo seletivo (Agendado e Tradicional) destina a avaliar a formação 

recebida pelos candidatos e a encaminhá-los dentro do estrito limite das vagas 

oferecidas. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual consta o 

Curso oferecido com as respectivas vagas, os prazos e a documentação exigida 

para a inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação e demais 

informações úteis. 

O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de 

escolaridade do Ensino Médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem 

avaliados em provas escritas, na forma disciplinada pelo Conselho Técnico-

Administrativo – CTA.  

A classificação será feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os 

níveis mínimos estabelecidos pelo CTA. 

A classificação obtida é válida para a matrícula no semestre letivo para o qual 

se realiza o processo seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato 

classificado deixar de encaminhá-la ou, em o fazendo, não apresentar a 

documentação regimental completa, dentro dos prazos fixados. 
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Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, nelas poderão ser 

matriculados alunos transferidos de outros cursos ou instituições ou portadores de 

diploma de graduação. 

As vagas para os cursos técnicos, aprovadas através do Edital n° 02 de 30 de 

maio de 2014 do SISUTEC, estão assim distribuídas: 200 vagas para Técnico de 

Enfermagem, 100 vagas para o Curso Técnico em Cuidado de Idosos e 50 vagas 

para Técnico em Reabilitação em Dependentes Químicos. O processo seletivo para 

os cursos técnicos é feito através do Sistema de Informação do Governo Federal - 

SISUTEC.   

 No ato da autorização dos cursos de graduação em Odontologia e Medicina, 

o processo seletivo para ingresso de discentes será o Vestibular Tradicional, sendo 

conduzido pelas normas vigentes no Regimento Interno da FACENE/RN. 

 

 Matrícula 

A matrícula, ato formal de ingresso nos cursos técnicos, graduação e pós-

graduação e de vinculação à FACENE/RN, realiza-se na Secretaria em prazos 

estabelecidos no Calendário Escolar, instruído o requerimento com a seguinte 

documentação: 

 certificado ou diploma de curso de nível médio, ou equivalente; 

 prova de quitação com o serviço militar; 

 prova de quitação com a justiça eleitoral; 

 comprovante de pagamento da primeira prestação da semestralidade 

escolar; 

 fotocópia da carteira de identidade; 

 fotocopia do CPF; 

 três foto 3 X 4, recente. 

No caso de alunos graduados será exigida a apresentação do diploma, 

devidamente registrado, em substituição ao documento previsto no inciso I, acima. 

 A matrícula será renovada, semestralmente, em prazos estabelecidos no 

Calendário Escolar. O requerimento de renovação de matrícula dos cursos de 

graduação será instruído com o comprovante de pagamento da primeira prestação, 

bem como com o de quitação das prestações referentes ao semestre anterior, além 

de prova de quitação com o serviço militar e obrigações eleitorais. A não renovação 
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da matrícula implicará abandono do curso e desvinculação do aluno, ressalvado o 

disposto quanto no trancamento de matrícula. 

 Será concedido o trancamento de matrícula para o efeito de, em caso de 

interrupção temporária dos estudos, manter o aluno sua vinculação à FACENE/RN e 

seu direito à renovação de matrícula. 

 A requerimento do aluno, será concedido o trancamento até o decurso da 

primeira metade do período letivo, observado o Calendário Escolar, e por tempo 

expressamente estipulado no ato. 

 O trancamento não poderá ser superior a quatro semestres letivos, 

consecutivos ou não, incluído aquele em que for concedido. 

 Será vedada ao aluno matriculado no 1º semestre dos cursos de graduação a 

concessão do trancamento de matrícula, ressalvados os casos regulamentados pelo 

CTA. 

 Para requerer trancamento de matrícula o aluno deverá estar quite com a 

FACENE/RN, até o mês do requerimento. 

 O cancelamento de matrícula poderá ser requerido a qualquer tempo e 

implicará a desvinculação do aluno da Instituição. 

 

 Transferência e Aproveitamento de Estudos 

É concedida matrícula ao aluno transferido de cursos superiores de 

instituição congênere, nacional ou estrangeira, na estrita conformidade das vagas 

existentes e desde que requerida nos prazos fixados. Em caso de servidor público, 

civil ou militar, removido EX-OFÍCIO para a cidade sede da Instituição, sua matrícula 

e a de seus dependentes, é concedida independentemente de vaga e de prazos. 

O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a 

documentação constante do Regimento Interno, além do histórico escolar do curso 

de origem, programas e cargas horárias das disciplinas nele cursadas com 

aprovação. O aproveitamento de disciplina é concedido e as adaptações são 

determinadas pelas Coordenações dos Cursos, observadas as normas da legislação 

pertinente. Para análise dos processos de aproveitamento de disciplinas são 

necessárias providências desenvolvidas: 
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- Pela Coordenação: através da orientação dos Coordenadores dos Cursos, 

o professor da respectiva disciplina recebe informações de como deve ser analisado 

o processo de aproveitamento de disciplina do aluno (de acordo com o disposto em 

Resolução normativa), destacando-se a importância de observar se a carga horária 

e o conteúdo programático da disciplina que se encontra no plano de curso da 

instituição de origem do aluno são compatíveis e coerentes com a disciplina 

ministrada por ele nesta IES.  

- Pela Secretaria: o programa da disciplina objeto de aproveitamento deve 

conter, sem rasuras, o nome da disciplina, o semestre em que foi ministrada, a carga 

horária (teórica e prática, se houver) e o conteúdo programático, conforme os dados 

registrados no histórico escolar original do interessado. 

Poderão ser aproveitados os estudos feitos, anteriormente, em nível de 

graduação, desde que não decorridos, desde então, 10 anos, por alunos transferidos 

ou já graduados em outros cursos. O aluno transferido ou graduado deve procurar a 

Secretaria, que o orientará quanto aos procedimentos a adotar para o 

aproveitamento. 

 
 Adaptação de Estudos 

 
O aluno fará adaptação de estudos nas seguintes situações:  

a) transferência de outra IES (nacional ou estrangeira) para a Faculdade; 

b) mudança na matriz curricular, que pode ocorrer se o aluno se afastar 

temporariamente do Curso, por trancamento de matrícula ou outro motivo. 

O processo de adaptação permitirá que o aluno frequente, regularmente, as 

disciplinas ainda não cursadas e necessárias à integralização do currículo, com até, 

no máximo, dependência de 2 disciplinas na série regular do seu Curso. No caso de 

dependência de 3 ou mais disciplinas o aluno ficará retido na série. Concluído o 

processo de adaptação, o aluno estará habilitado a matricular-se na série regular do 

seu curso. 

 
 Matrícula em Dependência 

 
A dependência é uma oportunidade que a FACENE/RN oferece àqueles que 

não conseguirem obter aprovação em todas as disciplinas, observados os seguintes 

critérios: 
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a) o aluno reprovado em até 2 disciplinas pode ser considerado dependente; 

b) ele será promovido à série seguinte, devendo, obrigatoriamente, cursar, 

em regime de dependência, as disciplinas em que ficou reprovado, paralelamente à 

série seguinte; 

c) o aluno reprovado em 3 ou mais disciplinas será considerado retido na 

série; 

d) o aluno retido em qualquer série dos Cursos deverá cumprir, no semestre 

seguinte, apenas as disciplinas em que foi reprovado; 

e) em qualquer hipótese de matrícula com dependência, é exigida a 

compatibilidade de horários e a avaliação dos pré-requisitos. 

 
 Disciplina Pendente  

 
Na hipótese de ter sido reprovado em até 2 (duas) disciplinas, o aluno em 

regime de dependência deverá matricular-se, obrigatoriamente, na série seguinte e 

nas disciplinas das quais depende, observando-se, na nova série e nas 

dependências, os pré-requisitos, bem como os mínimos de frequência e 

aproveitamento estabelecidos. 

O aluno que for reprovado em disciplinas que sejam pré-requisitos para 

acesso a disciplina posterior, ficará impedido de se matricular na disciplina 

subsequente, até que tenha cumprido o conteúdo acadêmico necessário. 

 

13.2 DIREITOS E DEVERES DO CORPO DISCENTE 

 

 frequentar, obrigatoriamente, as aulas e demais atividades curriculares, 

aplicando a máxima diligência nos seus aproveitamentos; 

 utilizar serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Faculdade; 

 votar e ser votado nas eleições de representação estudantil; 

 participar dos colegiados, na forma estabelecida neste Regimento; 

 observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se, dentro e fora da 

Faculdade, de acordo com os princípios éticos condizentes; 

 concorrer a prêmios instituídos pela FACENE/RN como estímulo à 

produção intelectual de seus alunos, na forma regulada pelo CTA; 

 zelar pelo patrimônio da Faculdade e da Mantenedora. 
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13.3 REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO 

 

O registro acadêmico é feito pelos professores, nos diários de classe, e 

inspecionada pela Secretaria, sendo ambos informatizados, seguindo as normas 

regimentais estabelecidas. O sistema de matrícula, trancamento de disciplina, 

frequência, notas, aprovação e reprovação, bem como os demais procedimentos de 

secretaria contam com sistema de informação apropriado. 

As atividades desenvolvidas pela Secretária Acadêmica constam de: 

atualização e manutenção constante do sistema acadêmico, atendimento ao público, 

expedição de documentos e solicitações dos discentes e docentes. 

A Secretaria Acadêmica concentra todas as informações referentes ao corpo 

discente, a partir de seu ingresso na FACENE/RN. Toda a documentação obedece a 

uma ordem de arquivamento por ano/semestre/curso. Consta no dossiê do aluno: 

ficha de inscrição para o processo seletivo do vestibular, fotocópias de documentos 

pessoais, histórico escolar e certificado de conclusão do 2º grau; se diplomado, 

cópia do diploma de graduação. 

A FACENE/RN possui, também, um sistema de gerenciamento informatizado 

que possibilita o controle da vida acadêmica dos discentes, como também a 

expedição, em tempo hábil, de documentos, tais como: histórico escolar, 

declarações diversas, registros dos dados pessoais e impressão de controle de 

frequência.  

O fluxo de entrada e saída de documentos do setor é feito através de 

protocolo. Compete, também, a Secretaria Acadêmica emitir, semanalmente, 

relatório de presença de reposição de aulas dos professores, que serve de 

parâmetro para futuras avaliações. 
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14 POLÍTICAS ACADÊMICAS  

 

A FACENE/RN, mediante a oferta de seus Cursos Técnicos na área da 

saúde, de Graduação e Pós-Graduação, alicerçados nas ciências da saúde e suas 

tecnologias, objetiva a constituição de habilidades e competências que permitam ao 

educando: 

 Integração com a comunidade em suas diversas áreas de atuação: ensino, 

pesquisa e extensão. 

 Valorização das experiências trazidas pelo estudante e ampliação dessas 

pela sólida formação acadêmica. 

 Evidência das potencialidades do estudante como garantia de uma 

formação diferenciada. 

 Excelência no ensino, como forma de oferecer uma formação diferenciada. 

 Gerenciamento de um programa de desenvolvimento de pessoas, 

buscando a eficiência e a eficácia do processo acadêmico. 

 Desenvolvimento de programas de extensão e atividades complementares 

nas diversas áreas do conhecimento, favorecendo a amplitude acadêmica e a 

integração com a comunidade. 

 Estímulo e fomento da iniciação científica, proporcionando a formação do 

pensamento científico e o espírito investigativo. 

 Compreensão das ciências da saúde como construções humanas, 

entendendo como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de 

paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da 

sociedade. 

 Entendimento da relação entre o desenvolvimento das ciências da saúde e 

o desenvolvimento tecnológico e a associação das diferentes tecnologias aos 

problemas que se propuserem solucionar. 

 Entendimento do impacto das tecnologias nos processos de produção, no 

desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 
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15 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

A infraestrutura física acompanha o processo de desenvolvimento e expansão 

da FACENE/RN. As instalações, destinadas às atividades acadêmico-

administrativas, são compatíveis com o número de usuários, contando com acústica, 

iluminação, ventilação e mobiliário adequados à atividade fim. As mesmas são 

adequadas às condições de acesso para pessoas com necessidades especiais, com 

rampas, instalações sanitárias apropriadas e reserva de vagas no estacionamento. 

O PDI define políticas e programas que visam a melhoria contínua da 

infraestrutura e a projeção de aquisições futuras de novos equipamentos e softwares 

de modo a manter os laboratórios atualizados. Os planos de metas anuais garantem 

os recursos necessários para o atendimento das prioridades. 

  

15.1 INFRAESTRUTURA ACADÊMICA 

 

15.1 Laboratórios específicos 

 

A constante manutenção do estado dos laboratórios e o acompanhamento 

dos recursos tecnológicos existentes no mercado buscam identificar necessidades 

de aquisição e de reposição de materiais, equipamentos e insumos na medida dos 

processos de desenvolvimento das atividades curriculares dos diversos cursos, bem 

como a manutenção periódica e preventiva dos principais recursos alocados nos 

espaços dos laboratórios. Objetivando coerência entre suas políticas de ensino, 

pesquisa e extensão com sua infraestrutura física, a FACENE/RN dispõe de 

equipamentos de informática, recursos audiovisuais, multimídia, internet e intranet, 

acessíveis a toda comunidade acadêmica e administrativa, o que facilita a 

comunicação em rede. 

A Instituição possui laboratórios específicos projetados para atender as 

necessidades dos alunos do curso de Enfermagem, cada um possui até 80 metros 

quadrados de área ou mais como é o caso do laboratório de anatomia, espaço este 

adequado para ministrar as aulas práticas tendo em vista que as mesmas são 

ministradas a grupos de no máximo 25 alunos por atividade, objetivando um melhor 
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aproveitamento do aluno e a otimização da assistência dos professores e monitores. 

Os laboratórios serão especificados detalhadamente ao longo desta dimensão. 

Cada laboratório tem até 80m2 de área, espaço suficiente para ministrar aulas 

práticas, sendo permitido no máximo 25 discentes por aula. 

A FACENE/RN dispõe dos laboratórios específicos para seus cursos, 

equipados com materiais necessários para o desenvolvimento de aulas teórico-

práticas e com espaço físico adequado para o número de alunos, boa acústica, 

iluminação adequada, climatizado, mobiliário ergonômico, limpeza rigorosa e 

constante de todos os espaços e equipamentos específicos para o uso de cada 

laboratório.  

As aulas práticas são informadas nos cronogramas e planos de cursos das 

disciplinas. A estruturação de funcionamento dos laboratórios conta com a 

assessoria permanente de quatro funcionários exclusivos, para preparação do 

material a ser utilizado nas aulas e manutenção e conservação de todos os 

equipamentos e instrumental utilizados. 

Os docentes mantém contato permanente com os funcionários 

responsáveis, em interação necessária para a otimização das atividades 

desenvolvidas nos laboratórios. Antes da realização das aulas, são preparados os 

materiais necessários, de forma que quando os alunos chegam para as atividades, 

todas as necessidades já estão previstas, e o material individual dos discentes e de 

uso dos docentes já está disponível, devidamente estruturado. 

Os discentes também dispõem de espaço de aprendizado independente nos 

laboratórios, fora do horário das aulas, para o qual contam com a assessoria dos 

monitores das disciplinas que pretendem estudar. Para tanto, agendam a solicitação 

do laboratório e material na Secretaria, para prática e estudo das disciplinas 

ministradas pelos docentes das IES, acompanhados de monitores e técnicos 

responsáveis pelos laboratórios. Ficam registrados no controle do laboratório todos 

os procedimentos e frequência de discentes e monitores. 

 
 LABORATÓRIO INTEGRADO: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA, DE 

SIMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, DE 
ENFERMAGEM CIRÚRGICA E DE OBSTETRÍCIA E SAÚDE DA MULHER 

 
Laboratório de iniciação do aluno nas práticas profissionais, de aprendizado 

dos procedimentos básicos para a assistência à saúde, no qual os docentes vão 
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desenvolver o conteúdo das disciplinas Semiologia e Semiotécnica I e II, na 

avaliação do ciclo vital do ser humano sadio ou enfermo, nas diversas faixas etárias, 

e que ainda é utilizado para ponto de apoio e realização de práticas de outras 

disciplinas. 

 

 ESPAÇO FÍSICO 
 

Ambiente Área (m2) 

Laboratório de Semiologia e 
Semiotécnica I e II,  de Enfermagem 

Cirúrgica Obstetrícia e Saúde Da 
Mulher 

252 

 

A Direção da FACENE/RN e as Coordenações de Cursos, para completo 

aproveitamento da área física dedicada a esse laboratório, subdividiram o espaço 

em mais de um setor para atuação dos docentes das disciplinas, monitores e alunos 

através de vários laboratórios conjugados como: uma sala de ministração de aulas 

teórico-práticas, nas quais os docentes trabalham os conteúdos teóricos 

relacionados ao desenvolvimento das técnicas, ao mesmo tempo em que executam 

os passos sequenciais da técnica em foco, outra na qual os alunos, orientados pelo 

conjunto de professores da disciplina, são levados a simular os procedimentos de 

forma repetitiva e que facilite/reforce o seu aprendizado, resultando no 

desenvolvimento de competências/habilidades específicas para realização dos 

procedimentos realizados. 

Ainda no Laboratório de Semiologia e Semiotécnica, estão instalados outros 

dois espaços para aprendizado prático: o lavabo e sala de cirurgia e uma unidade 

individual de terapia intensiva, com equipamento específico que permite aos alunos 

o treinamento básico de caráter prático, antes do encaminhamento aos campos de 

estágio da área. 

No Laboratório de Prática Cirúrgica o aluno pode desenvolver atividades 

práticas, realizando procedimentos específicos da assistência pré, trans e pós-

operatória. O Laboratório é preparado para desenvolver as competências e 

habilidades na saúde da mulher que incorpora e integra os conteúdos de 

Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia, com um manequim simulador de trabalho 

de parto, e vários Recém-Nascidos (RN’s) e com material disponível para o 

treinamento em semiologia e exame ginecológico, mamas e obstétrico. 
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A idealização desse espaço de aprendizagem resultou das atividades de 

avaliação de estágios realizadas pelas Coordenações dos Cursos e alunos, após o 

retorno à Faculdade, depois dos estágios das disciplinas da área cirúrgica, quando 

os mesmos referiram a sua necessidade de maior tempo de manuseio dos recursos 

utilizados no momento das cirurgias nos hospitais conveniados, que nem sempre era 

possível no campo de estágio. Pretendemos então, que os alunos possam conhecer 

mais profundamente os princípios de utilização dos materiais cirúrgicos antes de sua 

participação em cirurgias nos hospitais. 

Foram avaliados e relacionados todos os equipamentos e materiais 

disponíveis nos laboratórios, e as relações dos mesmos encontram-se disponíveis 

em pastas específicas. 

 
 LABORATÓRIO INTEGRADO: ANATOMIA E EMBRIOLOGIA 

 
Possui uma área de 200m2 e conta com setores específicos: sala de 

higienização, duas salas de aulas práticas, sala de guarda de corpos e um setor 

específico para Embriologia, com peças para estudo do enfoque específico da 

disciplina. Nesse espaço, são realizadas as atividades teórico-práticas das 

disciplinas de Anatomia e de Embriologia. 

Para estruturação das suas atividades esse laboratório conta com 

excelentes condições de materiais, equipamentos e peças anatômicas. A análise 

sobre o seu funcionamento também incluiu o levantamento de equipamentos e 

materiais disponíveis, que se encontra no relatório parcial dessa dimensão de 

autoavaliação. As condições existentes foram consideradas pela equipe como 

excelentes, conforme já citado, e retratam o compromisso da IES com a otimização 

das condições de aprendizado dos seus alunos, de forma especial, para os 

ingressantes, já que as disciplinas em foco são desenvolvidas nos primeiros 

semestres dos Cursos. 

Para facilitar a consulta e respaldar o aprendizado dos alunos no ambiente 

desse laboratório são colocados à disposição os livros constantes na bibliografia das 

disciplinas. 

O Laboratório Integrado de Anatomia e Embriologia é equipado para 

favorecer o estudo dos discentes na Anatomia Básica, segmentar e topográfica e 

Embriologia, proporcionando, dessa forma, um maior aprofundamento dos 

conhecimentos. 
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O Laboratório de Anatomia da FACENE/RN dispõe de peças cadavéricas 

em quantidade suficiente, condição imprescindível para o aprendizado, uma vez que 

o aluno tem condições de, através do contato visual, tátil e prático através de aulas 

com peças cadavéricas, relacionar os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de 

aula. Cabe destacar, ainda, que os tanques e mesas cadavéricas são em aço 

inoxidável, o que facilita o trabalho de desinfecção, bem como a sua preservação. 

Todo o material cadavérico encontra-se acondicionado em soluções apropriadas 

para a sua conservação.  

Antes do primeiro contato com as peças cadavéricas, os professores, 

juntamente com o NAP, realizam um momento de sensibilização dos estudantes 

para minimizar o impacto causado pela visualização da morte retratada em um corpo 

inerte. Entre as atividades desenvolvidas, está a Oração ao cadáver desconhecido e 

a conscientização de respeito à história desconhecida daquelas pessoas que 

emprestam seus corpos para estudo. 

SERVIÇOS 

Corpo Técnico:  
Auxiliar técnico em Laboratório - 01 

Normas de Segurança: Química, Biológica, Física e 
Ergométrica 

Atendimento ao Público: Visitas de escolas de ensino médio profissionalizante 
de: curso de auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratório e escolas de 
ensino médio em geral. 

Controle de Qualidade dos Serviços: 
Controle de umidade 
Controle de temperatura 
Procedimento Operacional Padrão – POPs de orientação  
Controle de Acidentes de Trabalho 

Número de Docentes e números de alunos por turma: 
Docente - 01 
Alunos - 25 
Monitores - 02 

 
 
 LABORATÓRIO INTEGRADO: BIOQUÍMICA BÁSICA E FISIOLÓGICA 

 
O Laboratório de Bioquímica conta com 86m2 e possui excelentes 

condições, tanto com relação aos equipamentos para análise e diferentes tipos de 

dosagens bioquímicas, como também apresenta distintos reagentes para a 

realização de aulas teórico-práticas de espectrofotometria, fornecendo os subsídios 

necessários ao aprendizado. 
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A exemplo dos demais laboratórios, foi realizado levantamento de 

equipamentos e materiais disponíveis, bem como das suas condições para utilização 

no processo de ensino. A análise apontou para a suficiência e adequação dos 

recursos de ensino, que referendam as ótimas condições existentes. 

Este laboratório integrado possui toda a vidraria necessária para o 

acompanhamento de vários alunos por aula. Dentre outros equipamentos, podemos 

destacar: microscópios, balança de precisão, misturador, banho-maria, capela de 

exaustão para trabalhar com bactérias, estufa bacteriológica, macro-centrífuga, 

deionizadores, estufas de esterilização, autoclave e todas as substâncias 

necessárias para o desenvolvimento das aulas. Conteúdos atendidos: Bioquímica 

Básica e Fisiológica 

 

SERVIÇOS 

Corpo Técnico:  
Técnico em laboratório - 01 

Normas de Segurança: Química, Biológica, Física e Ergométrica 

Atendimento ao Público: Público alvo dos projetos institucionais. 

Controle de Qualidade dos Serviços:  
Controle de entrada e saída de material 
Aferição dos aparelhos 
Controle de soluções e reagentes 
Controle pelo PNCQ 
Controle de Acidentes de Trabalho 

Número de Docentes e números de alunos por turma:  
Docentes - 01 
Alunos - 25  
Monitores - 01 

 
 LABORATÓRIO INTEGRADO: BIOFÍSICA, FARMACOLOGIA I E II, 

FISIOLOGIA HUMANA FITOTERAPIA E MICROBIOLOGIA  
 

Destinado à realização de análises físicas e farmacológicas aplicadas à 

saúde humana e sua relação com o metabolismo fisiológico corporal. Conta com 

excelentes condições de funcionamento, equipamentos suficientes e qualificados 

para dar suporte às atividades de ensino desenvolvidas. 

Quanto à disciplina Microbiologia, o Laboratório de Microbiologia atende de 

forma funcional e satisfatória a todas as aulas teórico-práticas desenvolvidas durante 

o Curso, pois apresenta todos os equipamentos e os reagentes necessários, 

fazendo com que o aluno aprenda desde as técnicas de isolamento de 
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microorganismos, crescimento, esterilização de material e meios de cultura, até 

realização e interpretação de antibiograma. 

 

 ESPAÇO FÍSICO 
 

Ambiente Área(m2) 

Laboratório Integrado de Biofísica, 
Farmacologia I e II, Fisiologia, Fitoterapia 
e Microbiologia 

                             70 

 

O Laboratório Integrado de Biofísica, Farmacologia, Fisiologia, Fitoterapia e 

Microbiologia é utilizado para a complementação/fixação dos conteúdos teóricos 

lecionados com as disciplinas de Biofísica, Fisiologia, Farmacologia I e II e 

microbiologia. 

Com o material disponível é possível realizar práticas em Biofísica, Fisiologia 

e Farmacologia, tais como: preparo de soluções, osmose, somestesia e órgãos dos 

sentidos, reflexos medulares e estudo das secreções e movimento do tubo digestivo 

em animais. As práticas de ausculta cardíaca e pulmonar, verificação da pressão 

arterial e do pulso periférico, a realização do exame de eletrocardiograma, entre 

outros procedimentos, podem também, serem realizados no Laboratório de 

Semiologia. Com o material disponível é possível realizar práticas em Fitoterapia tais 

como: preparo de xaropes, shampoo, lambedores, sabonetes para seborréia e 

caspa e pomadas fitoterápica entre outros. Para as práticas de Evolução e Genética 

temos modelos e sequências de DNA, compartimento celular e etc. 

Esse laboratório integrado consiste num espaço amplo e de qualidade, no 

que diz respeito a vidrarias, bancadas e materiais de consumo. Torna-se, por isso, 

um ambiente imprescindível para a realização de aulas práticas, que tem como 

objetivo ensinar o aluno a diferenciar as ações farmacológicas dos fármacos, como 

também fornecer bases para uma conduta no tocante à dosagem e administração de 

medicamentos, contribuindo, dessa forma, para um bom desempenho do 

profissional, quando o mesmo estiver trabalhando em ambientes de assistência à 

saúde. 

SERVIÇOS 

Corpo Técnico:  
Auxiliares Técnicos - 01 

Normas de Segurança: Química, Biológica, Física e Ergométrica  
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Atendimento ao Público: O público atendido é a população alvo dos projetos 
Institucionais. 

Controle de Qualidade dos Serviços: 
Controle de entrada e saída de material 
Controle de utilização dos equipamentos 
Calibração periódica dos equipamentos 
Aferição de aparelhos de pressão 
Controle de Acidentes de trabalho 

Número de Docentes e números de alunos por turma: 
Docentes - 02 
Alunos - 50 ( 25 de cada vez) 

 
 
 LABORATÓRIOS INTEGRADOS: HISTOLOGIA, CITOLOGIA, 

PARASITOLOGIA, PATOLOGIA GERAL. 
 

Com 164m2 esse espaço de desenvolvimento de atividades teórico-práticas 

contribui para o desenvolvimento de conhecimentos das disciplinas de: Histologia, 

Citologia, Parasitologia, Patologia Geral, além de funcionar como apoio para as 

disciplinas de Microbiologia e Evolução e Genética, quando se precisa utilizar a 

microscopia para estudos práticos dispomos de modelos e sequências de DNA, 

compartimento celular e etc. 

Articula setores específicos: salas de aulas e sala de estudos em 

microscopia. Ao todo, são 02 salas conjugadas. Os laboratórios possuem, ao todo, 

60 microscópios binoculares possibilitando a acomodação de até 28 alunos por 

laboratório. Considerando a preocupação para a qualidade do ensino, de ocupar o 

laboratório com no máximo 25 alunos, a quantidade de microscópios é mais do que 

suficiente, dando ao aluno a oportunidade de trabalhar cada um com seu próprio 

aparelho. 

O laboratório I dispõe de um microscópio trinocular acoplado a uma câmera 

ligada a uma TV de 29 polegadas e um computador ligado em rede mais 30 

microscópios para o estudo do aluno. 

O laboratório II dispõe também de um microscópio trinocular acoplado a uma 

câmera ligada a um computador e a uma TV de 29 polegadas, mais 30 microscópios 

para o estudo do aluno. Dando ao mesmo condições de acompanhar o estudo e a 

descrição das lâminas microscópicas realizados pelo professor, que o estará 

monitorando, através deste, em tempo real.  

Com esses laboratórios é possível levar o aluno a ter capacidade de utilizar, 

com técnica adequada, o microscópio óptico no estudo e identificação dos tipos de 
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tecidos que compõem os órgãos do corpo humano. Conta com todos os demais 

recursos necessários ao desenvolvimento das atividades de ensino, sendo avaliado 

como excelente estrutura para a realização das atividades práticas das disciplinas 

em foco. A relação dos demais equipamentos e materiais encontra-se registrada no 

relatório parcial. 

Possui uma sala para estudo, onde os alunos podem dispor dos seus 

recursos para aperfeiçoar a assimilação dos conteúdos trabalhados durante as 

aulas. Para utilização do espaço os alunos devem agendar os horários na Secretaria 

Geral da Instituição. 

 

SERVIÇOS 

Corpo Técnico: Auxiliar técnico de laboratório – 01 

Normas de Segurança: Química, Biológica, Física e Ergométrica 

Atendimento ao Público: O público atendido é composto pelos alunos das 
disciplinas e a população alvo dos projetos de extensão. 

Controle de Qualidade dos Serviços: 
Controle de entrada e saída de material 
Controle de estoque 
Controle de utilização de aparelhos 
Aferição dos aparelhos  
Controle de esterilização 
Procedimentos Operacional Padrão - POPs 
Controle de Acidentes de Trabalho 

Número de Docentes e números de alunos por turma: 
Docentes -02 
Alunos - 25  
Monitores - 04 
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16 BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca Santa Ana está diretamente vinculada a sua diretoria e se 

constitui no órgão central de suporte aos planos e programas acadêmicos dessa 

Instituição de estímulo ao ensino, à extensão e à pesquisa bibliográfica, científica e 

tecnológica.  

Para cumprir a sua missão de promover o acesso, a recuperação e a 

transferência de informações para toda a comunidade acadêmica de forma ágil, 

atualizada e qualificada, visando contribuir para a formação profissional integral do 

cidadão, e desta forma colaborar com o desenvolvimento científico, tecnológico e 

cultural da sociedade a Biblioteca possui estrutura física adequada, acervo de livros, 

periódicos e multimeios atualizados, acesso a internet e base de dados, além de 

oferecer vários serviços e moderno sistema automatizado de gerenciamento de 

bibliotecas. 

Além disso nossa biblioteca atende aos padrões de qualidade exigidos pelo 

MEC e os horários de funcionamento são compatíveis com as necessidades dos 

usuários. Há políticas adequadas de atualização e ampliação do acervo bibliográfico 

e dos serviços ofertados na biblioteca, que se encontram totalmente informatizados, 

disponibilizando, ainda, bases de dados. A IES conta com serviço próprio para 

constante manutenção e conservação das instalações físicas e equipamentos; apoio 

logístico para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, serviços de reserva e 

distribuição de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia, de 

organização e reprodução de materiais didáticos e transporte para as atividades de 

campo. 

 

 Espaço Físico 

 

Com uma área de 323m2 a estrutura  da Biblioteca foi pensada para favorecer 

ao seu usuário um ambiente confortável e climatizado com iluminação natural e 

artificial combinadas de modo a propiciar um espaço físico ideal para as suas 

atividades. 

Dividida em espaços propícios a um ambiente de estudo a biblioteca dispõe 

de uma Sala do Acervo Geral, Seção de Multimeios, Periódicos e Livros de 

Consulta, Laboratório de Informática e Cabines para estudo em grupo ou individual. 
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 Instalações para o Acervo 

 

A área destinada ao acervo mede 79,60m2, um espaço amplo, que também 

aloja uma área para estudo. Todos os móveis e equipamentos possibilitam o bem-

estar da comunidade acadêmica. São sessenta estantes duplas para os livros para 

empréstimos e quatro para a Coleção de Referência. A sala de Multimeios, 

Periódicos e Livros de Consulta ficam em outro ambiente, de aproximadamente 

38,61 m2. 

 

 Instalações para Estudos Individuais 

 

Para o aluno que deseja mais privacidade e/ou tranquilidade, A biblioteca 

DISPOE de dezesseis cabines individuais que ficam a sua disposição em todos os 

horários de funcionamento da Biblioteca. 

 

 Instalações para Estudos em Grupo 

 

O estudo em grupo e a pesquisa in loco são feitos junto à área do Acervo 

Geral e nas Cabines de Estudo em Grupo. São sete cabines de estudo e para tutoria 

com mesas redondas, cadeiras acolchoadas e quadro branco, que se aliam à 

iluminação e climatização agradáveis, tornando o ambiente propício aos momentos 

de estudos produtivos. 

Neste espaço encontramos, também, 04 computadores para consulta a 

disposição dos alunos. 

 

 Acervo 

 

Seguindo as diretrizes propostas em sua política de desenvolvimento do 

acervo, este tem sido aumentado, valorizado e atualizado semestralmente, para que 

possa ser instrumento balizador na formação profissional. Os livros, periódicos, 

obras de referências, recursos audiovisuais, teses, dissertações e monografias, são 

adquiridos pelas aquisições principalmente por compras, mas também,  por doações 

e permutas. 
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 Livros 

 

Seu acervo é composto por cerca de 5.269 livros, principalmente sobre a área 

de saúde, que objetivam servir de suporte informacional para os cursos da 

Instituição. Pautada em uma política de atualização e expansão do acervo, todas as 

referências relevantes aos Cursos oferecidos pela FACENE/RN constam em seu 

acervo.  

 
 Periódicos 

 

A seção de periódicos comporta revistas científicas nacionais e internacionais, 

jornais e revistas não científicas. Nosso acervo de periódicos contém 

aproximadamente 53 títulos, sendo que, atualmente, por compra periódica, 

assinatura e doação são recebidos 40 títulos: 06 periódicos científicos internacionais 

e 33 periódicos científicos nacionais; 06 jornais de circulação local e nacional e 08 

revistas não científicas que garantem aos usuários entretenimento e atualização de 

informações. Dentre os periódicos científicos citados acima alguns deles 

disponibilizam o seu acesso digital on line. 

O mais importante é a Base de Dados EBSCO – Information Services que 

fornece assinaturas de impressos, periódicos eletrônicos, e-books e pacotes de 

periódicos eletrônicos, ferramentas de gerenciamento de recursos eletrônicos com 

cerca de 1400 periódicos, bases de dados em texto completo e resumo, e serviços 

relacionados a todos os tipos de bibliotecas e organizações de pesquisa Full time e 

Full text. 

RELAÇÃO DE PERIÓDICOS 

01 ABC-ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA 

02 ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM 

03 APRENDER 

04 COMUNITÁRIAS 

05 ENFERMAGEM ATUAL 

06 ENFERMAGEM PRÁTICA 

07 FEMINA 

08 GESTÃO EDUCACIONAL 

09 INFORME EPIDEMIOLÓGICO DO SUS 

10 JBM-JORNAL BRASILEIRO DE MEDICINA 

11 MEDICAL UPDATE 
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12 MÉDICO REPÓRTER 

13 MOVIMENTO MÉDICO 

14 NATIONAL GEOGRAFIC 

15 NURSING 

16 PROFISSÃO MESTRE 

17 RBGO – REVISTA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

18 RBM – REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA 

19 REBEN – REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

20 REEAN – REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY 

21 REME – REVISTA DE ENNFERMAGEM DE MINAS GERAIS 

22 REPEN – REVISTA PAULISTA DE ENFERMAGEM 

23 REVISTA BAIANA DE ENFERMAGEM 

24 REVISTA DE ENFERMAGEM – UERJ 

25 REVISTA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE SANTA MARIA 

26 REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL 

27 REVISTA GAUCHA DE ENFERMAGEM 

28 RI-REVISTA INTENSIVA 

29 RLAE – REVISTA LATINO AMERICANA DE ENFERMAGEM 

30 RSP – REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA 

31 REV. TEXTO E CONTEXTO ENFERMAGEM 

32 REVISTA RET-SUS 

33 SAÚDE COLETIVA 

 

PERIÓDICOS INTERNACIONAIS 

1 THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 

2 CIRCULATION 

3 JAMA: JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 

4 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 

5 THE LANCET 

6 GASTROENTEROLOGY 

 

PERIÓDICOS DOADOS 

1 AGITAÇÃO 

2 EPIDEMIOLOGIA E SERVIÇOS DE SAÚDE 

3 LINHA DIRETA 

4 SAÚDE E CIÊNCIA 

5 SCIENTIA MÉDICA 

6 GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 

7 REVISTA CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

REVISTAS 

1 ENSINO SUPERIOR 

2 VEJA 

3 CRESCER 
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4 SAÚDE É VITAL 

5 SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL 

6 APRENDER 

7 VOCÊ S/A 

8 NOVA ESCOLA 

 

JORNAIS LOCAIS E NACIONAIS 

1 TRIBUNA DO NORTE 

2 GAZETA DO OESTE 

3 JORNAL DE FATO 

4 O MOSSOROENSE 

5 CORREIO DA TARDE 

6 FOLHA DE SÃO PAULO 

 

A Biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local e empréstimo 

domiciliar; reserva de livros; levantamento bibliográfico; comutação bibliográfica; e 

orientação quanto à normalização bibliográfica (normas ABNT disponíveis). 

Conta com um programa permanente de treinamento de usuários, com o 

objetivo de auxiliá-los na normatização de seus trabalhos monográficos. Além disso, 

a Instituição disponibiliza o conjunto de normas da ABNT para normatização de 

documentação e um Manual de Normas para a apresentação de trabalhos técnicos 

e científicos, que é adotado para todas as atividades acadêmicas da FACENE/RN. 

 

 Informatização 

 

Os serviços da Biblioteca estão informatizados, através do sistema de 

automatização de Biblioteca Syslibrary, produzido por um técnico da Instituição que 

encontra-se preparado para gerenciar as atividades da Biblioteca, dando suporte, 

tanto aos funcionários, como também, aos seus usuários. Esse sistema atende às 

necessidades da faculdade e passa por manutenção contínua. 

São alguns dos recursos do Syslibrary: 

→ No cadastro dos materiais informacionais: 

Hoje, é possível apenas cadastrar os materiais informacionais com todos os 

dados para que o sistema confeccione as fichas, as etiquetas e os bolsos de 

empréstimo no caso de livros, capa para os multimeios e etiquetas para os 

periódicos, monografias, dissertações e teses, e também, a possibilidade de busca 

on line de tais materiais por dados como: autor, título, assunto, registro. 
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→ No cadastro de usuários: 

O cadastro de usuário permite o acompanhamento de todo o histórico de 

empréstimo/ devolução do aluno. 

→ No empréstimo/devolução: 

O empréstimo/ devolução dos materias informacionais estão automatizados, 

agilizando assim, a seção de circulação. O sistema fornece os relatórios de 

empréstimo e de devolução por data, de acordo com o solicitado. 

→ Nos relatórios: 

-Relatórios do acervo, usuários e dados existentes no sistema; 

-Relatórios específicos tais como: de movimentação (empréstimo e 

devolução); usuários em atraso; usuários em débito; multas recebidas; 

-Relatórios estatísticos tais como: empréstimos; empréstimos por curso; 

devolução livros mais emprestados. 

→ Na Consulta: 

Em qualquer computador conectado a internet, os usuários podem pesquisar 

todo o acervo da Biblioteca. No recinto, esta consulta pode ser feita, no terminal de 

consulta, específico para esse fim, e nos computadores do Laboratório de 

Informática,  que dispõe  das seguintes possibilidades de pesquisa: 

 Consulta de livro por: 

Autor 

Título 

Assunto 

          

 Consulta de Periódico por:  

Título 

Assunto 

 

 Consulta de Multimeios por: 

Título 

Assunto 

 

 Consulta de Trabalhos por:                    

Autor 
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Título 

Assunto 

 

 Base de Dados 

Nos terminais localizados no laboratório de informática é possível acessar as 

seguintes bases de dados: 

 EBSCO – Information Services 

Fornece assinaturas de impressos, periódicos eletrônicos, e-books e pacotes 

de periódicos eletrônicos, ferramentas de gerenciamento de recursos eletrônicos, 

bases de dados em texto completo e resumo, e serviços relacionados a todos os 

tipos de bibliotecas e organizações de pesquisa.  

 Full time 

 Full text 

 

 CIÊNCIA DA SAÚDE EM GERAL 

 
 BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências 

da Saúde 

É um centro especializado da OPAS, estabelecido no Brasil desde  de 1967, 

em colaboração com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Secretaria da 

Saúde do Estado de São Paulo e Universidade Federal de São Paulo. 

 

 LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde  

LILACS é uma base de dados cooperativa do Sistema BIREME e que 

compreende a literatura relativa às Ciências da Saúde, publicada nos países da 

Região, a partir de 1982. Contém artigos de cerca de 670 revistas mais 

conceituadas da área da saúde, atingindo mais de 350 mil registros, e outros 

documentos tais como: teses, capítulos de teses, livros, capítulos de livros, anais de 

congressos ou conferências, relatórios técnico-científicos e publicações 

governamentais.  

 

 MEDLINE - Literatura Internacional em Ciências da Saúde  

MEDLINE é uma base de dados da literatura internacional da área médica e 

biomédica, produzida pela NLM (National Library of Medicine, USA) e que contém 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p
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referências bibliográficas e resumos de mais de 4.000 títulos de revistas publicadas 

nos Estados Unidos e em outros 70 países. Contém aproximadamente 11 milhões 

de registros da literatura desde 1966 até o momento, que cobrem as áreas de: 

medicina, biomedicina, enfermagem, odontologia, veterinária e ciências afins. A 

atualização da base de dados é mensal.  

 

 COCHRANE - Revisões Sistemáticas da Colaboração Cochrane  

Coleção de fontes de informação atualizada sobre medicina baseada em 

evidências, incluindo a Base de Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas.  

 

 SciELO - Scientific Electronic Library Online  

SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica 

em Linha) é uma publicação eletrônica cooperativa de periódicos científicos em texto 

completo disponível na Internet. 

 Catálogo de Revistas da Biblioteca Virtual de Saúde Pública 

http://revistasp.bvs.br 

 PUBLISES – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

http://www.saude.sp.gov.br 

 

 ESPECIALIDADES DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
 ADOLEC - Saúde na Adolescência  

ADOLEC é uma base de dados bibliográfica contendo citações relativas a 

Adolescência, a qual tem por objetivo subsidiar o projeto da OPAS coordenado pelo 

Programa de Saúde Materno-Infantil.  

 

 BBO - Bibliografia Brasileira de Odontologia  

BBO é uma base de dados de literatura nacional na área de saúde oral, a 

partir de 1986, de responsabilidade do Serviço de Documentação Odontológica da 

Faculdade de Odontologia da USP. Contém livros, teses, folhetos, separatas e 

publicações periódicas, assim como artigos de autores nacionais publicados em 

revistas estrangeiras e não especializadas, sem a preocupação de seleção, com 

vistas a obter a Memória Nacional em Odontologia, a partir de 1986.  

 

http://cochrane.bireme.br/
http://www.scielo.org/index.php?lang=pt
http://revistasp.bvs.br/
http://www.saude.sp.gov.br/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=ADOLEC&lang=p
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=BBO&lang=p
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 BDENF - Base de Dados de Enfermagem  

BDENF é uma base de dados bibliográficas especializada na área de 

Enfermagem. É desenvolvida pela Biblioteca J. Baeta Vianna, do Campus da 

Saúde/UFMG. Nasceu em 1988Inclui referências bibliográficas e resumos de 

documentos convencionais e não convencionais, tais como: livros, teses, manuais, 

folhetos, congressos, separatas e publicações periódicas, gerados no Brasil ou, 

escritos por autores brasileiros e publicados em outros países.  

 

 DESASTRES - Acervo do Centro de Documentação de Desastres  

DESASTRES é uma base de dados é produzida pelo Centro de 

Documentação de Desastres, do Programa de Preparativos para Situações de 

Emergência e Coordenação de Socorro para Casos de Desastres da Organização 

Pan-americana da Saúde (OPAS). Contém referências bibliográficas resultantes de 

análises de publicações OPAS ou outras agências das Nações Unidas, livros ou 

capítulos de livros, literatura não convencional, como informes técnicos, 

apresentações de congressos, teses, planos de emergência, etc, e artigos científicos 

extraídos de revistas especializadas.  

 

 HISA - História da Saúde Pública na América Latina e Caribe  

HISA é uma base bibliográfica voltada para a coleta e disseminação de 

informações referentes a estudos produzidos e/ou publicados, a partir de 1960, que 

tenham a Saúde Pública como tema central, os eventos e processos históricos como 

objetos das diversas disciplinas das Ciências Humanas, e a América Latina e o 

Caribe como dimensão geográfica. Desenvolvida pela Casa de Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), conta com o apoio da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e a 

orientação técnica do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde -BIREME.  

 

 HOMEOINDEX - Bibliografia Brasileira de Homeopatia  

HOMEOINDEX é uma base de dados bibliográfica da literatura técnico-

científica nacional e internacional na área da Medicina Homeopática. Criada pela 

BIREME e a Equipe de Indexação da APH-Associação Paulista de Homeopatia, 

utiliza a metodologia LILACS para ordenação, indexação, controle e disseminação 

de todo material bibliográfico em homeopatia. Possui mais de 7.000 artigos de 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=BDENF&lang=p
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=DESASTRES&lang=p
http://basehisa.coc.fiocruz.br/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=HISA
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=HomeoIndex&lang=p
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periódicos indexados que estão publicados nas principais revistas homeopáticas 

mundiais.  

 

 LEYES - Legislação Básica de Saúde da América Latina e Caribe  

LEYES é uma base de dados coordenada pelo Sistema de Documentação 

sobre Legislação Básica do Setor de Saúde na América Latina e Caribe - Desarrollo 

de Politicas de Salud (HSP/OPAS - Washington, USA). Contém referências 

bibliográficas da legislação básica em saúde vigente em mais de trinta paises da 

América Latina e do Caribe. A informação contida nesta base de dados foi extraída 

em sua maior parte dos registros do Indice Legislativo Latino-americano mantido 

pela Divisão de Direito Hisponico da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, 

com exceção das disposições constitucionais e dos códigos de saúde/sanitários.  

 

 MEDCARIB - Literatura do Caribe em Ciências da Saúde  

MEDCARIB é uma base de dados bibliográfica que reúne a literatura em 

Ciências da Saúde gerada principalmente nos países do Caribe de língua inglesa. 

Produzida pela Rede Caribenha e coordenada pelo Centro Coodenador da Rede 

MedCarib The Medical Library, University of the West Indies, Mona, Kingston - 

Jamaica. Indexa documentos tais como livros, capítulo de livros, teses, relatórios 

técnicos, anais de congressos e artigos de revistas. Contém referências de 

documentos desde o século 18 até a presente data.  

 

 REPIDISCA - Literatura em Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente  

REPIDISCA é uma base de dados que contém referências bibliográficas da 

literatura de Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente, coordenada pelo CEPIS. 

A partir de 1994 incorporou os registros da base de dados ECO, sobre Ecologia 

Humana e Saúde. O CEPIS - Centro Pan-americano de Engenharia Sanitária e 

Ciências do Ambiente localizado em Lima, Peru, é um centro internacional da 

Organização Pan-americana da Saúde (OPAS). 

 Banco de Teses de Psiquiatria – Escola Paulista de Medicina  

 Banco de Teses de Nefrologia 

 NLM- Base de referência bibliográfica internacional na área de Ciências da 

Saúde 

 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LEYES&lang=p
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MedCarib&lang=p
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=REPIDISCA&lang=p


112 

 DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO HUMANO 
 

 Saber-  Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP  

 Dedalus -  Banco de Dados Bibliográficos da USP 

 Prossiga - Base de dados brasileiras nas diversas áreas do conhecimento  

 Eric - Base de dados internacional com referências bibliográficas e resumos 

na área de educação.  

 Findarticles - Base de dados contendo mais de 3 milhões de artigos nas 

diversas áreas do conhecimento.   

 Ingenta -  Base contendo, referência bibliográfica, resumo e textos 

completos de cerca de 20.000 publicações nas diversas áreas do 

conhecimento.     

 BDTD -  Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, disponível através do 

IBICT.   

 
Sites  
 
 SITES NACIONAIS 

 
http://www.medstudents.com.br/  
http://www.medlinks.com.br/  
http://www.portalmedico.org.br/  
http://www.ministerio.saude.bvs.br  
http://www.datasus.gov.br/  
http://www.drmundi.com.br  
https://www.portalmed.com.br/  
http://www.saudetotal.com  
http://www.webmedicos.com.br 
http://www.manuaisdecardiologia.med.br/  
http://www.saude.gov.br 
http://www.funasa.gov.br 

 
 SITES INTERNACIONAIS  

 
http://www.educ.ar/educar/superior/biblioteca_digital 
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/mascagni/index.html 
http://www.medlib.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/ANATOMY/ANATOMY.
html  
http://www.bartleby.com/107/ 
http://medicine.ucsd.edu/clinicalimg/Index.html  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ 

 
Quanto ao acesso, pode ser feito livremente ou com ajuda de um 

http://www.medstudents.com.br/
http://www.medlinks.com.br/
http://www.portalmedico.org.br/
http://www.ministerio.saude.bvs.br/
http://www.datasus.gov.br/
http://www.drmundi.com.br/
https://www.portalmed.com.br/
http://www.saudetotal.com/
http://www.webmedicos.com.brhttp/www.manuaisdecardiologia.med.br/
http://www.webmedicos.com.brhttp/www.manuaisdecardiologia.med.br/
http://www.saude.gov.br/
http://www.funasa.gov.br/
http://www.educ.ar/educar/superior/biblioteca_digitalhttp:/www.lib.uiowa.edu/hardin/mascagni/index.html
http://www.educ.ar/educar/superior/biblioteca_digitalhttp:/www.lib.uiowa.edu/hardin/mascagni/index.html
http://www.medlib.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/ANATOMY/ANATOMY.html
http://www.medlib.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/ANATOMY/ANATOMY.html
http://www.bartleby.com/107/
http://medicine.ucsd.edu/clinicalimg/Index.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
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bibliotecário, que orienta como proceder para obter sucesso na pesquisa. A 

Biblioteca intermedia a obtenção de cópias pelo serviço COMUT e SCAD.  

 Multimídia 

Os recursos de multimídia ficam armazenados na Seção de Multimeios. 

Atualmente, compreende a coleção de materiais não convencionais: CD-ROMs, 

DVDs, slides, mapas, álbuns seriados. Os materiais armazenados nesta seção 

podem ser acessados na própria biblioteca ou levados por empréstimo domiciliar. 

Alguns multimeios são utilizados como fontes de informações para a própria 

comunidade acadêmica da biblioteca, outros, como instrumento para auxiliar os 

alunos em palestras, cursos ministrados em escolas, associação, entre outros. 

 

 Política de Aquisição, Expansão e Atualização 

 

Visando a uma melhor qualidade na prestação de seu papel, a Biblioteca 

disponibiliza, de forma ágil, seus produtos e serviços, objetivando, com qualidade, a 

satisfação de seus clientes. Através da adoção de uma política de atualização e 

expansão do acervo, foi possível estabelecer e implementar diretrizes para aquisição 

de novos títulos, de maneira técnica e sob critérios acadêmicos, atendendo, assim, 

às áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

Para a aquisição de novos títulos, é adotada a seguinte sistemática: 

 identificação de novos títulos referentes à bibliografia básica das disciplinas 

do Curso; 

 identificação de títulos inexistentes ou com número insuficiente de 

exemplares; 

 Encaminhamento de circular aos professores solicitando novas sugestões de 

títulos; 

 Disponibilização de uma urna para coleta das sugestões dos alunos; 

 aquisição de, pelo menos, 1 exemplar de cada título da bibliografia básica, 

por grupo de 04 alunos. 

 renovação sistemática das assinaturas de periódicos  e bases de dados; 

 relação para compra (considerando-se, entretanto, que alguns títulos não 

estão mais sendo editados, procedem-se às substituições através de novas 

indicações dos professores); 
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Como dito, anteriormente, apesar da política de aquisição de livros adotada 

contemplar 1 exemplar de cada título por grupo de 04 alunos, em atenção ao aluno, 

procuramos aumentar o nosso número de exemplares, caso a demanda pelo livro 

justifique, para até 1 livro por aluno. 

 Serviços 

Os serviços prestados pela Biblioteca da FACENE/RN visam à satisfação de 

seus usuários e à promoção de condições de estudos e pesquisa do corpo docente, 

discentes, colaboradores e parceiros externos da Instituição. 

Além dos produtos oferecidos, que são todos os materiais informacionais que 

compõe a Biblioteca, a Biblioteca disponibiliza serviços como: 

 

 Política de atendimento ao aluno 

Uma visita dirigida faz parte da política de recepção ao aluno ingressante, em 

que, na primeira semana de aula é recebido todos os alunos da turma que se inicia, 

ao ambiente da Biblioteca e apresentado todos os seus aspectos importantes, como: 

as instalações físicas, produtos e serviços, as normas para utilização, dentre outros. 

É distribuído o “guia do usuário”, que possui todas essas informações, e a “ficha de 

cadastro” para que este possa ter acesso ao empréstimo de livros. 

Aos professores ingressantes na Instituição, semestralmente, também é 

realizada a visita dirigida.  

 

 Informações e orientações aos usuários 

 

Os funcionários da Biblioteca estão aptos a prestar informações referentes a 

todos os serviços e produtos fornecidos por ela, como também, na localização de 

documentos nas estantes, busca no terminal de consulta entre outros,  

 

 Apoio na Elaboração de Trabalhos Acadêmicos 

 

Durante todo o horário de funcionamento, é prestado, de forma individual, o 

serviço de orientação na elaboração de trabalhos técnico-científicos e acadêmicos 

(artigos de periódicos, relatórios, monografias, dissertações, resumos, livros, entre 

outros) baseado nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

e no AACR2 (Código de Catalogação Anglo-Americano). Esse serviço tem a função 
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educadora de prepará-los, esclarecendo dúvidas e ensinando aos usuários a 

adequar suas produções científicas às normas técnicas vigentes. 

 

 Empréstimo domiciliar 

 

Consiste no empréstimo de materiais aos usuários da Biblioteca, por período 

preestabelecido. Dos livros, permite-se a quota de 4 (quatro), pelo período de 5 

(cinco) dias para alunos, a quota de 4 (quatro), pelo período de 10 (dez) dias para 

professor e a quota de 3 (quatro), pelo período de 4 (quatro) dias para funcionários. 

Dos multimeios, permite-se a quota de 3 (três), pelo período de 3 (três) dias. A não 

devolução do material sob empréstimo no prazo estabelecido acarretará em multa 

de R$ 1,00 por dia de cada objeto em atraso. 

 

 Reserva 

 

Caso o livro desejado esteja emprestado pode ser feita à reserva, garantindo 

ao usuário a sua preferência de empréstimo.  

Essas normas de empréstimos e de reserva e sobre o funcionamento da 

biblioteca também se encontram descrito no MANUAL DO ALUNO que o discente 

recebe no primeiro dia de aula na instituição. 

 

 Renovação 

 

Se o livro não estiver na reserva pode ser renovado o empréstimo do mesmo. 

 

 Repografia 

 

Na sala de multimeios, periódicos e livros de consulta encontra-se disponível 

o serviço de reprografia, desta maneira, o usuário pode adquirir cópias dos materiais 

informacionais de consulta local, respeitando-se a lei de direitos autorais. 

 

 Espaço multimídia 

 

A sala de multimeios equipada com aparelho de televisão, vídeo cassete e 
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DVD exibe o filme desejado no próprio local, mediante hora agendada. 

 

 Comut e Scad 

 

A Biblioteca participa do Programa de Comutação Bibliográfica – COMUT e 

do SCAD - Serviço Cooperativo de Acesso ao Documento da Biblioteca Virtual em 

Saúde, que permite o acesso a documentos (através de cópias de artigos de 

revistas técnico-científicas, teses e anais de congressos), exclusivamente para fins 

acadêmicos e de pesquisa. 

 

 Disseminação seletiva da informação – DSI 

 

É um serviço prestado pela biblioteca que permite ao usuário acompanhar 

periodicamente as novas aquisições da Biblioteca, saber os mais novos 

lançamentos e adquirir cópias de artigos de periódicos que se enquadrem em seu 

perfil de interesse. 

 

 Catalogação na fonte 

 

É a elaboração de fichas catalográficas  de acordo com os  dados (autor, 

título, orientador, instituição) extraídos do original de livros, monografias, 

dissertações, teses e publicações periódicas defendida e/ou publicada. A  biblioteca 

disponibiliza este serviço aos usuários vinculados às Faculdades Nova Esperança. 

 

 Cursos 

 

 Despertando para as normas da ABNT: como elaborar um trabalho científico. 

Através deste projeto, a Biblioteca promove, semestralmente, cursos ministrados 

pelas bibliotecárias sobre  normalização de trabalhos científicos de acordo com a 

ABNT. Estes cursos são destinados tanto aos discentes como docentes das 

Instituições e apresenta-se para que a Biblioteca possa ser mais eficaz na prestação 

do serviço de orientação na elaboração de trabalhos científicos e monográficos. 

          Capacitação permanente dos funcionários da Biblioteca. Anualmente são 

realizados Cursos de Capacitação para os Auxiliares da Biblioteca, com o objetivo 
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de manter uma capacitação permanente aos usuários internos (funcionários), para 

que eles desenvolvam as suas atividades de maneira consciente e integrada, e 

assim, cada vez mais, a biblioteca possa continuar oferecendo os seus produtos e 

serviços de maneira otimizada. 

 

 Horário de Funcionamento 

 

Durante o período letivo a Biblioteca funciona de segunda a sexta, das 8:00h 

às 22:00h, e aos sábados, das 08:00h às 12:00h, ou seja, em todo horário em que a 

Faculdade estiver mantendo alguma atividade como aula, curso e/ou prova, a 

Biblioteca estará aberta para oferecer os seus serviços. 

Serviços de Acesso ao Acervo 

A organização desse acervo é feita de acordo com a CDU (Classificação 

Decimal Universal), juntamente com o número de Cutter, que forma o número de 

chamada que permite a organização e, posteriormente, a busca dos livros nas 

estantes. O acesso aos seus documentos é facilitado pelo Sistema de Biblioteca 

Syslibrary que permite aos usuários obter informações sobre a existência dos 

documentos, sua localização e disponibilidade para empréstimo. A busca 

informacional pode ser feita com os dados como nome do autor, título e/ou assunto. 

A consulta e/ou pesquisa local é de livre acesso ao Acervo Geral, à Coleção 

de Referência, a Seção de Periódicos, aos Livros Reservas e aos Multimeios.  

Os livros do Acervo Geral podem ser levados através do empréstimo 

domiciliar, já as Obras de Referência, Livros de Consulta Local e os Periódicos não 

saem para empréstimo domiciliar, sendo oferecidos então para consulta e 

reprografia. 

 

 Pessoal Técnico e Administrativo 

 

A equipe de trabalho é dividida entre os três turnos e com carga horária de 

oito horas diárias.  
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17 SALAS DE AULA 

 

Todas as salas de aula presentes nos Blocos da FACENE/RN são 

climatizadas, com iluminação, acústica e ventilação adequadas, dispondo de todos 

os recursos necessários para a realização de atividades pedagógicas de qualidade, 

tais como: carteiras acolchoadas, mesa e cadeira para o docente, quadro branco, 

data-show, sistema de som e microfone, retroprojetor e tela de projeção, contando 

também com computadores e tomadas específicas para os mesmos. Pode-se 

contar, também, com TV acoplada ao DVD ou vídeo cassete quando a atividade 

assim o requerer. Lembramos que todos os computadores contam com leitor de 

DVD/CD ROM e entrada USB para pen drive e Internet com tecnologia Wi-Fi. 

 

AMBIENTE ÁREA (m²) 

Sala de aula 01 68 

Sala de aula 02 68 

Sala de aula 03 68 

Sala de aula 04  68 

Sala de aula 05 68 

Sala de aula 06 68 

Sala de aula 07 68 

Sala de aula 08 68 

Sala de aula 09 68 
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18 INSTALAÇÕES GERAIS 

 

Os espaços físicos utilizados por alunos e professores estão adaptados para 

o atendimento satisfatório às pessoas com necessidades especiais. 

Da mesma forma, a FACENE/RN está pronta para atender a todos os 

requisitos elencados na legislação em vigor que rege a matéria. 

A FACENE/RN está localizada em Mossoró, na Av. Presidente Dutra, nº701, 

Alto de São Manoel, Mossoró-RN.  

A primeira fase de edificação conta com cerca de 3.000 metros quadrados de 

área construída. A Faculdade foi toda projetada para ser construída e para funcionar 

no térreo onde estão localizados Salas de Aulas, Laboratórios, Biblioteca, Centro de 

Vivência, Auditório, Coordenação, Secretaria, Tesouraria, Direção, Núcleo de 

Pesquisa e Extensão Acadêmica, Ouvidoria, Auditório e Cantina.  

Todas as instalações da FACENE/RN foram construídas visando facilitar as 

atividades pedagógicas dos Cursos, sendo assim, os ambientes são amplos, 

confortáveis e climatizados, permitindo excelente acomodação e circulação de toda 

a comunidade acadêmica.  

 

18.1 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

As instalações administrativas contam com ambientes espaçosos, 

climatizados e com acústica adequados, os mobiliários e os recursos tecnológicos 

estão condizentes com o número de usuários e os tipos de atividades desenvolvidas 

em cada setor específico.  

 

AMBIENTE ÁREA (m2) 

Diretoria 20 

Secretaria 40 

Sala de Estar 20 

Núcleo de Tecnologia e Informação - NTI 60 

Recursos Humanos – RH / Tesouraria 12 

Coordenação do Curso Medicina 14 

Coordenação do Curso de Enfermagem 68 

Biblioteca com cabines de tutoria e de Trabalho em 
grupo 

323 

Almoxarifado/Manutenção do Patrimônio 30 

Ouvidoria 40 
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Refeitório 40 

Centro de Vivência 185 

Reprografia 40 

Guarda Volumes 20 

Atendimento de Psicopedagogia- NAP 24 

Sala de Conferência / Sala da CPA 40 

Auditório 93 

NUPEA – com cabines para docentes, TCC e Iniciação 
Científica 

120 

Sala dos Professores 82 

 

Nas instalações administrativas, o espaço físico, os mobiliários e a 

aparelhagem são adequados para o número de usuários e o tipo de atividade. Os 

ambientes são climatizados, contando com iluminação, acústica e ventilação 

adequadas ao seu uso nas atividades educativas.  

 

18.2 INSTALAÇÕES DE APOIO ACADÊMICO 

 

Fazem parte das Instalações de Apoio Acadêmico setores como: salas de 

aulas (já descritas anteriormente), Coordenação de Curso, Núcleo de Pesquisa e 

Extensão Acadêmica (NUPEA), cabines de Tutoria, NAP, Ouvidoria, cabines para 

orientação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, Sala de Conferência, o Auditório, 

Biblioteca e os Laboratórios. 

Estas instalações possuem espaço físico, mobiliários e recursos tecnológicos 

adequados para cada setor, de acordo com o número de usuários e o tipo de 

atividade. Os ambientes são amplos, confortáveis, climatizados e com acústica e 

ventilação adequadas, cada setor possui computadores ligados à internet e 

impressoras em número suficiente para atender a demanda. 

 

AMBIENTE ÁREA (m2) 

Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica (NUPEA) 120 

NAP 14 

Ouvidoria 40 

Auditório 93 

Sala de Conferência 40 

Lavabo  05 

Sala da Coordenação dos Cursos 68 

Biblioteca 323 

Diretório Acadêmico 40 
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18.3 INSTALAÇÕES PARA DOCENTES – SALAS DE PROFESSORES E DE 

REUNIÃO. 

 

AMBIENTE ÁREA (m2) 

Sala dos Professores 80 

Lavabo 02  

 

Nessas instalações, o espaço físico, os mobiliários e a aparelhagem são 

adequados para o número de usuários e o tipo de atividade. Os ambientes são 

climatizados, existem armários próprios para cada docente, computadores 

conectados à Internet, contando com iluminação, acústica e ventilação adequadas 

ao seu uso nas atividades desenvolvidas pelos docentes da Instituição, nos períodos 

de trabalho que intermedeiam as atividades em sala de aula. Ainda contamos, nessa 

sala dos professores, com a instalação de um lavabo próprio.  

Nessas instalações o espaço físico, os mobiliários e a aparelhagem são 

adequados para o número de usuários e o tipo de atividade. Os ambientes são 

climatizados, contando com iluminação, acústica e ventilação adequadas ao pleno 

desenvolvimento das atividades de coordenação do ensino, permitindo também que 

sejam realizadas reuniões docentes e atendimento aos discentes. 

 

18.4 AUDITÓRIO 

 

AMBIENTE ÁREA (m2) 

Auditório 93 

Sala de Conferência 40 

 

O Auditório, recém inaugurado, conta com amplas e excelentes instalações, 

dispondo de 100 lugares (sendo dois para cadeirante), recursos de informática e 

audiovisuais para realização de trabalhos de diversas naturezas, palestras, 

seminários, reuniões, oficinas, conferência, entre outros. As poltronas disponíveis 

oferecem condições de uso para pessoas destras e sinistras (que escrevem à direita 

ou à esquerda, respectivamente). 

 

18.5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
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Para Discentes  

AMBIENTE 
ÁREA 
(m2) 

WC 1, 2, 3, 4, 5 – Masculino 
12 

WC – Para pessoas com necesidades especiais - Masculino 

WC 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Feminino 
12 

WC – Para pessoas com necesidades especiais - Feminino 

 

Para Funcionários 

AMBIENTE 
ÁREA 
(m2) 

WC 1, 2, 3 – Masculino 
12 

WC – Para pessoas com necesidades especiais - Masculino 

WC 1, 2, 3 – Feminino 
12 

WC – Para pessoas com necesidades especiais - Feminino 

 

TOTAL DE BANHEIROS NA INSTITUIÇÃO 

LOCALIZAÇÃO DOS BANHEIROS/LAVABOS Nº 

Sala dos Professores 01 

Coordenação de Curso 01 

Direção 01 

NAP 01 

Banheiro para Deficiente Masc.- Corredor administrativo 01 

Banheiro para Deficiente Femin.- Corredor administrativo 01 

Para pessoas com necesidades especiais - Feminino 03 

Para pessoas com necesidades especiais - Masculino 03 

Banheiros Masculinos 08 

Banheiros Femininos 09 

TOTAL GERAL 29 
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19 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

 

A FACENE/RN tem procurado proporcionar a proteção adequada ao pleno 

funcionamento de suas atividades e defesa dos indivíduos e de seus pertences no 

seu espaço interno. 

Dentro do propósito primordial de proteção do estabelecimento e dos 

funcionários, alunos e visitantes estão ainda as submetas de prevenção das 

entradas não autorizadas, do controle de entradas autorizadas através do adesivo 

para os veículos, da salvaguarda de dados, dos processos e materiais reservados, 

do controle e estoques de materiais e da prevenção de acidentes e incêndios. 

Os componentes do sistema de segurança da FACENE/RN abrangem duas 

categorias: dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos que podem ser 

adequadamente adaptados para atender às várias exigências de seu Plano de 

Segurança e os elementos humanos, que são qualificados para o trato com 

acadêmicos. 

Assim, cada método, serviço ou dispositivo de proteção a ser utilizado, é 

cuidadosamente avaliado para certificar que é necessário, e o mais adequado às 

circunstâncias, e causará os menores obstáculos possíveis às operações do 

estabelecimento e a segurança física de seus agentes e clientes. 
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20 PLANO DE EXPANSÃO FÍSICA 

 

O programa de expansão da FACENE/RN prevê a construção de várias 

instalações físicas entre 2014 e 2018. Está proposto o inicio da construção do 

campus da FACENE/RN com Clínicas Odontológicas, Policlínica Médica, Hospital 

Simulado, além de espaço reservado para uma quadra poliesportiva e outros 

espaços de convivência. 
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21 EQUIPAMENTOS 

 

A aquisição de equipamentos está associada às construções dos espaços 

onde serão utilizados. Concluída a construção do novo Campus, os ambientes serão 

imediatamente disponibilizados para uso devidamente equipados para seu bom 

funcionamento.  

A atualização dos equipamentos e do acervo bibliográfico atende à vida útil do 

material, sendo substituído e/ou, no caso dos aparelhos eletrônicos, sempre que 

possível e viável economicamente, procedido Up grade. Todos os equipamentos 

estão disponíveis para acesso pelos docentes e discentes, respeitando as normas 

do Regimento Interno. 

A manutenção permanente dos Softwares utilizados nos laboratórios da 

Instituição é efetuada pela empresa prestadora de serviços. A manutenção 

permanente de Hardwares é terceirizada a empresa especializada. Entretanto, a 

própria gestora dos equipamentos de informática da FACENE/RN efetua diversos 

procedimentos de prevenção, averiguação e reparos de Softwares e Hardwares. 

A conservação e manutenção permanente (preventiva e corretiva) dos demais 

equipamentos e mobiliários são executadas por equipes da instituição e/ou 

contratadas a empresas especializadas, priorizando-se a manutenção preventiva 

para manter a vida útil do bem e seu uso pleno e adequado pelos usuários. 

 

21.1 RECURSOS AUDIOVISUAIS E MULTIMÍDIA 

 

Os Data-Show estão distribuídos da seguinte maneira: 

- 09 nas salas de aula; 

- 01 livre para empréstimo; 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Televisores  04 

DVD com Vídeo 01 

Notebook 03 

Projetor multimídia 12 

Aparelho de Som Portátil 01 

Caixa de Som 40 

Microfone  12 

Tela de Projeção 12 
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- 01 na Sala de Conferência; 

- 01 no Auditório. 

 

21.2 EXISTÊNCIA DE REDE DE COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Atualmente o Campus da FACENE/RN possui 40 computadores, interligados 

em rede, a qual é gerenciada por dois servidores. Dispõe também de internet, velox. 

Possui 86 pontos de rede, com computadores interligados, sendo 60 dedicados à 

área acadêmica e 22 à área administrativa. 

As facilidades de comunicação viabilizam a implementação das diretrizes de 

integração acadêmica e administrativa.  

 

 Quadro Demonstrativo da Distribuição dos Computadores 

 

SETOR TOTAL 

Auditório 01 

Biblioteca 08 

Laboratório de informática 32 

NAP 01 

Secretaria  06 

Tesouraria 03 

RH 01 

NUPEA + cabines 09 

Laboratório de Farmacologia 01 

Laboratório de Bioquímica 01 

Laboratórios de Microscopia (Citologia e Histologia) 02 

Laboratório de Anatomia 01 

Laboratório de Semiologia 01 

Coordenações de Curso 04 

Sala dos Professores 02 

Ouvidoria 01 

Salas de Aula 09 

Sala de Conferência 01 

CPA 01 

TOTAL GERAL 85 

 

21.2.1 Laboratório de Informática 

 

Situado em espaço do andar térreo, o Laboratório de Informática constitui-se 
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em importante espaço de vivência e trabalho para a comunidade acadêmica, pela 

disponibilidade de recursos modernos e atualizados e a disponibilidade de acesso 

ilimitado às redes científicas nacionais e internacionais. 

Seus recursos, como descrito anteriormente, têm sido utilizados para 

pesquisa pelos diversos atores institucionais, para digitação e formatação de 

trabalhos científicos. Atualmente é peça indispensável para se ministrar as 

disciplinas de bioestatística, epidemiologia e informática aplicada a saúde. 

Constitui-se em recurso de suporte relevante, principalmente para os alunos 

que não têm a disponibilidade de computador para usar no seu domicílio, e 

necessitam proceder toda a digitação e formatação dos seus trabalhos na própria 

Faculdade. 

Equipado com 32 terminais de computadores com kit multimidia e gravador de 

CD para acesso, gratuito, à internet em banda larga, a base de dados, para assistir 

os programas de cursos pela internet e  para digitação de trabalhos acadêmicos. 

No laboratório de informática é possível o acesso às diversas fontes de 

informações disponíveis on-lines, além das bases de dados e periódicos on-line. 

O número total de terminais permite o acesso de até 400 alunos baseado na 

relação informada neste instrumento que é de até 1 terminal para até 20 alunos. 

Além disso, os alunos têm acesso também, a computadores ligados a 

Internet, nos laboratórios da instituição para um aprendizado continuado. 

 

 Equipamento 
 

 
Sendo: 
 

BIBLIOTECA QUANTIDADE 

Sala de Informática 32 

Tutoria 04 

Cabines de Estudo em Grupo 03 

Terminal de Consulta 01 

LABORATÓRIOS QUANTIDADE 

Anatomia 01 

Semiologia 01 

Bioquímica 01 

Histologia 01 

Citologia 01 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Computadores para uso de discentes 60 
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Farmacologia 01 

Sala de Aula 09 

 
 Serviços 

 

SERVIÇOS 

Corpo Técnico:   
Auxiliar Técnico - 01 

Normas de Segurança: Física e Ergonômica 

Atendimento ao Público: Alunos e população alvo dos projetos institucionais 

Controle de Qualidade dos Serviços: 
- Controle de utilização dos equipamentos 
- Controle de acidentes de trabalho 

Disponível para todos os alunos da FACENE/RN 

 

O grau de satisfação da comunidade acadêmica com as 

instalações/infraestrutura física da FACENE/RN é muito bom, significando o 

reconhecimento prático da adequação das condições oferecidas para o ensino e 

trabalho na Instituição, conforme pode ser visualizado nos resultados estatísticos da 

análise de satisfação dos diversos segmentos consultados, quanto aos recursos 

oferecidos. 

Os alunos portadores de necessidades especiais podem ser acolhidos 

(apesar de no momento termos poucos alunos com essas necessidades) com 

conforto e atenção, sendo perfeitamente atendidos pelas instâncias cabíveis, uma 

vez que a infraestrutura física do Campus já foi pensada para viabilizar o bom 

atendimento aos mesmos. 

No espaço entre as aulas e na sua convivência com a Faculdade fora do seu 

horário de aulas, os discentes podem desfrutar da área de vivência no andar térreo e 

do ambiente do restaurante, para alimentação e lazer. Conforme explicitado 

anteriormente, serão investidos recursos para a criação de área esportiva, cujo 

planejamento já consta da programação do PDI. 

Vivemos na FACENE/RN, atualmente, um período de expansão das 

atividades, com uma certa efervescência criativa, característica das instituições de 

ensino superior, que dá origem a novas iniciativas produtivas, que auxiliam a 

construir, a cada dia, maiores e melhores possibilidades de aperfeiçoamento do 

processo de ensino. 
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22 SERVIÇOS 

 

Na FACENE/RN os serviços de manutenção de suas instalações e 

equipamentos são coordenados pelo Serviço de Manutenção do Patrimônio. Os 

serviços de construção, ampliações, reformas, adaptações e manutenção 

permanente (preventiva e corretiva) dos prédios, instalações e infraestrutura urbana 

são executados por administração direta e/ou terceirizados sob a supervisão de 

engenheiro credenciado pela Instituição. 
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23 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

23.1 DIRETRIZES PARA A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação institucional é preconizada como ferramenta chave para 

aprimorar-se a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão 

acadêmica e para fortalecer o comprometimento social da FACENE/RN. 

A avaliação institucional constitui-se em ferramenta estratégica, criteriosa e 

participativa, que leva em conta as diferenças institucionais, culturais, sociais, 

econômicas e históricas que marcam o contexto e as peculiaridades da Instituição. 

Tais questões são cruciais quando se trata de colocá-las em prática. Neste sentido, 

adotamos as seguintes diretrizes no desenvolvimento da avaliação institucional: 

I. A avaliação institucional representa um processo de busca permanente 

de indicadores para o desenvolvimento institucional, em todos os níveis de atuação, 

e sua execução deve sempre contar com a participação, direta ou indireta, dos 

envolvidos nas diversas dimensões avaliadas. 

II. A autoavaliação é liderada por especialistas em avaliação, que também 

se responsabilizam por atividades de ensino, como professores da Instituição, 

conhecendo e participando da realidade a ser avaliada; 

III. A avaliação institucional baseia-se em mecanismos permanentes de 

participação e de consulta à comunidade interna, de acesso às informações obtidas, 

de retorno das análises efetuadas, de sugestões para encaminhamento dos 

problemas, assegurando-se a transparência e o engajamento no processo; 

IV. A avaliação institucional é conduzida no sentido do aperfeiçoamento da 

missão pedagógica e social da IES, com caráter estritamente formativo, não se 

podendo traduzir, em nenhuma circunstância, num instrumento punitivo de 

indivíduos ou setores de estrutura universitária; 

V. As análises e as recomendações da autoavaliação devem, como 

processo integrado, levar em conta o contexto institucional global que, por sua vez, 

insere-se num contexto externo mais amplo, de forma a caracterizar, com a devida 

propriedade, os aspectos críticos e as soluções desejadas e possíveis, evitando-se 

julgamentos parciais; 

VI. A realização da avaliação institucional é decorrente de determinação 
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política dos dirigentes da IES, implicando compromisso com seus propósitos e com 

sua continuidade, bem como garantia das condições necessárias ao seu 

desenvolvimento. 

 

 Objetivos Centrais 

 

 realizar a auto-avaliação de acordo com o estabelecido pela Lei 10.861, 

de 14 de abril de 2004, em consonância com as Diretrizes elaboradas pela 

CONAES/INEP, e consideradas as características culturais e sócio – econômicas 

desta Instituição e da região onde está inserida.   

 avaliar a Instituição como uma totalidade integrada que permite a auto-

análise valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais 

efetivamente realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e ao 

desenvolvimento institucional, e 

 privilegiar o conceito da auto-avaliação e sua prática educativa para gerar, 

nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, 

problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos 

institucionalizados e participativos para a sua realização. 

 

 Objetivos Operacionais 

 

 gerar conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da Instituição, 

em relação à melhoria contínua de qualidade dos serviços de educação superior 

ofertados; 

 pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades 

cumpridas pela Instituição; 

 identificar as potencialidades da Instituição e as possíveis causas dos seus 

problemas e pontos fracos; 

 aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo 

docente e técnico-administrativo; 

 fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 

institucionais; 

 tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comunidade; 
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 julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e 

produtos; 

 prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos. 

 

Estes objetivos permitirão a IES: 

 

 Conhecer-se, enquanto instituição (autoconhecimento institucional), para 

ciência de sua própria realidade detectando seus pontos fracos e fortes. 

 Colher dados e analisá-los para a orientação na tomada de decisões, 

visando à melhoria da qualidade de cursos e das atividades desenvolvidas nos 

projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

 Realizar, permanentemente, um diagnóstico de cada curso, visando a 

identificação de seus problemas e de possíveis mudanças e inovações exigidas pelo 

mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

24 AVALIAÇÃO DE CURSO 

 

A avaliação do Curso será feita regularmente, através do estudo do 

desempenho do curso e dos aspectos relativos ao atendimento das expectativas da 

comunidade externa, ou seja, do próprio mercado de trabalho. Esta avaliação, de 

acordo com as determinações legais vigentes, é realizada em dois níveis: o Interno e 

o Externo, em sintonia com o programa de avaliação institucional da FACENE/RN, 

em consonância com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES).  

 

24.1 PRIMEIRO NÍVEL: AVALIAÇÃO INTERNA  

 

 Planejamento Participativo - Preliminarmente, será realizado um 

levantamento de percepção dos participantes através de reuniões envolvendo 

a Direção, seu Colegiado de Curso e Coordenação dos Cursos, para traçar as 

linhas de diretrizes do processo avaliativo. 

 

 Levantamento dos Indicadores  

Levantar-se-á os indicadores qualitativos e quantitativos das áreas de ensino 

e da gestão administrativa que englobam as ações da FACENE/RN. 

Possíveis indicadores:  

 

 Dimensão Administrativa: espaço disponível e adequado para o 

desenvolvimento dos trabalhos; taxa de alunos por docente; hora aula por 

docente (média); custo de ensino por aluno; acervo bibliográfico; número de 

laboratórios; utilização dos multimeios; taxa de alunos graduados; taxa de 

alunos evadidos; taxa de ociosidade (vagas preenchidas X vagas oferecidas).  

 

 Dimensão Ensino:  

 

 Com relação ao docente: titulação, política de atualização, 

experiência e competência técnica; compromisso com o projeto político 

pedagógico; qualidade e numero de produção acadêmica; 
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desempenho dos docentes; numero de projetos de pesquisa 

financiados e não financiados.  

 Com relação aos discentes: número de discentes participando em 

projetos de pesquisa; desempenho dos alunos; compromisso e 

participação das atividades da escola.  

 Com relação ao Currículo: pertinência dos conteúdos relacionados 

com o curso; relação com a realidade sócio-econômica; 

fundamentação teórico-metodológica; metodologia utilizada e avaliação 

adotada. 

 

24.2 DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS 

 

Nesta etapa serão definidos as técnicas e os instrumentos para coletar dados 

quantitativos e qualitativos. Com relação aos docentes, técnico-administrativos e 

integrantes da direção, toda a população preencherá o instrumento de avaliação. 

Enquanto isso, aos discentes a amostra corresponderá a 50% ou 100% do número 

de matrículas. Os instrumentos serão elaborados pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da FACENE/RN. 

 

24.3 SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA E TÉCNICO-

ADMINISTRATIVA 

 

Visando o envolvimento acadêmico, técnico e docente a uma participação 

efetiva de todos os níveis são realizadas reuniões com todas as turmas do curso, 

com docentes e técnicos administrativos para sensibilizá-los quanto à importância da 

participação e os objetivos de todo o processo avaliativo. 

 

24.4 TRATAMENTO DOS DADOS E COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A comissão de avaliação encarregar-se-á de apurar os instrumentos e de 

interpretar os dados por meio do programa de Avaliação Institucional. Os resultados 

obtidos por meio de questões fechadas serão submetidos à estatística descritiva. 

Enquanto, que os disponibilizados por meio de questões abertas serão 

categorizados por uma análise de conteúdo (busca de sentido das citações). 
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Os resultados serão comunicados e divulgados a toda a comunidade 

acadêmica por meio de relatório que incluirá também conclusões e recomendações. 

A utilização dos resultados será motivo de discussão em reunião com a comunidade 

acadêmica, após a divulgação do relatório. 

 

24.5 SEGUNDO NÍVEL: AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Esta terá como função a complementação da avaliação interna. Terá como 

referência dois pontos estratégicos: a autoavaliação da FACENE/RN e a análise de 

uma comissão externa, com o objetivo de conferir credibilidade ao processo. 
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25 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

25.1 DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

  

A FACENE/RN conta com investimentos oriundos de recursos próprios da 

mantenedora e a aplicação integral dos resultados financeiros positivos, apurados 

em balanços, anualmente. O desempenho econômico financeiro e o comportamento 

da evolução da receita e da despesa da IES são monitorados pela mantenedora, em 

parceria com a Direção da Instituição. Os ajustes são promovidos sempre que 

necessário, na receita, na despesa ou nos investimentos. A matriz de financiamento 

das ações desenvolvidas pela FACENE/RN é baseada nas mensalidades, taxas e 

outros serviços prestados à comunidade acadêmica. 

O planejamento orçamentário ocorre em consonância com o PDI, compatível 

aos cursos oferecidos, com previsões de recursos para manutenção e expansão 

institucional, cabendo o controle orçamentário ao órgão competente, sob a 

responsabilidade do setor financeiro. Ressalta-se que tem sido constante a 

manutenção de seu calendário de obrigações salariais, fiscais e para-fiscais. 

Existe estreita colaboração entre a mantenedora e a mantida, por meio da 

Direção, de modo a assegurar a sustentabilidade financeira da IES, que permite 

compatibilizar seus interesses, enquanto instituição de educação superior, seja na 

relação com os equipamentos necessários, para desenvolvimento dos seus projetos 

pedagógicos institucionais, seja na destinação de recursos para a capacitação de 

seu corpo docente e técnico-administrativo, e também na efetivação das despesas 

decorrentes dos cursos e atividades acadêmicas desenvolvidas. 

As políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, 

pesquisa e extensão, inseridas no PDI e demais documentos oficiais, demonstram 

coerência com a proposta orçamentária, na medida em que as demandas, 

apontadas nestes documentos, têm sido priorizadas e incluídas, com dotações 

específicas, na proposta orçamentária institucional. Como apontado pela visão 

institucional, tem-se buscado oferecer educação superior de excelência e dentro das 

dotações orçamentárias podem ser percebidas ações/atividades nesta direção. 

Outro registro importante é a garantia do atendimento de todos os requisitos legais, 

relacionados ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administrativa. 
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A FACENE/RN apresenta plena sustentabilidade financeira, para honrar todos 

os seus compromissos na oferta da educação superior, assim como para garantir a 

expansão das atividades de ensino, pesquisa e extensão com qualidade e inclusão 

social. 
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APÊNDICE A – Planos de carreira 
 

PLANO DE CARREIRA DO PESSOAL DOCENTE DA FACULDADE DE 

ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA DE MOSSORÓ – FACENE/RN 

 

REGULAMENTO 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art 1º As relações entre a Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda., 

Mantenedora da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – 

FACENE/RN, e os professores que nesta IES desempenham atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, são normatizadas pela Consolidação das Leis do Trabalho, 

pelo Estatuto da Mantenedora, o Regimento Interno da FACENE/RN e por este 

Regulamento do Plano de Carreira do Pessoal Docente. 

 

Capítulo II 

DAS CLASSES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

 

Art 2º O corpo docente da FACENE/RN distribui-se entre as seguintes classes da 

carreira do magistério: 

A. professores assistentes; 

B. professores adjuntos;  

C. professores titulares. 

Parágrafo único. A título eventual, a unidade de ensino poderá dispor do concurso 

de professores-visitantes e de professores-colaboradores, estes últimos destinados 

a suprir a falta temporária de docentes integrantes da carreira. 

 

Capítulo III 

DO REGIME DE CONTRATAÇÃO 

 

Art. 3º Os professores da FACENE/RN são contratados pela Mantenedora, segundo 

o regime das leis trabalhistas, observados os critérios e normas do seu Estatuto, do 
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Regimento Interno da Unidade de Ensino, deste Regulamento do Plano de Carreira 

do Pessoal Docente e o que dispõem, a respeito, o Ministério da Educação e o 

Conselho Nacional de Educação. 

Art. 4º A admissão de professores, bem como a sua promoção a qualquer classe, 

dependerá da existência dos correspondentes recursos orçamentários. 

 

Capítulo IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO 

 

Art. 5º A admissão de professores para o corpo docente da FACENE/RN é 

precedida de recrutamento e seleção. 

§ 1º O recrutamento e a seleção dos professores de que trata este artigo, são feitos 

por comissão adrede indicada pelo Conselho Técnico-Administrativo – CTA da 

Faculdade, observados os critérios por ele estabelecidos e pelo disposto no artigo 

3º. 

§ 2º O resultado da seleção de que trata este artigo deve ser homologado pelo CTA, 

observadas as normas por ele baixadas, bem como os seguintes critérios: 

A. idoneidade moral do candidato; 

B. títulos acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a 

matéria a ser lecionada;  

C. diploma de graduação, ou de pós-graduação, correspondente a curso que inclua, 

em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica ou afim àquela a ser 

lecionada;  

D. para admissão de professor-assistente, exige-se, no mínimo, certificado de curso 

de aperfeiçoamento ou especialização, obtido nas condições para este fim 

definidas pelo órgão competente ou de aprovação em equivalente conjunto de 

disciplinas de mestrado; 

E. para admissão de professor-adjunto, exige-se, no mínimo, alternativamente: título 

de mestre, obtido na forma da lei, em curso credenciado feito no país ou em 

equivalente no estrangeiro; ou 

F. a titulação mínima prevista no inciso III, acrescida de trabalhos publicados de real 

valor ou de exercício efetivo, de no mínimo dois anos, de magistério superior ou 

de atividade técnico-profissional relacionada  com a matéria a ser lecionada; 

G. para admissão de professor-titular, exige-se, no mínimo, cumulativamente: título 
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de doutor obtido, na forma da lei, em curso credenciado feito no país, ou em 

equivalente no estrangeiro, ou título de livre-docente obtido na forma da lei; 

trabalhos publicados de real valor; e efetivo exercício de, no mínimo, cinco anos 

de magistério superior ou de atividade técnico-profissional relacionada com a 

matéria a ser lecionada. 

Parágrafo único: No caso da ocorrência de empate no processo seletivo os 

critérios para desempate serão:  

A. o candidato com maior tempo de exercício da função docente na 

disciplina para qual esteja concorrendo a vaga;  

B. o candidato que possuir o maior numero de títulos de formação Stricto 

Sensu e Lato Sensu; 

C. o candidato com maior tempo de exercício de função docente; 

D. o candidato portador de necessidades especiais e/ou de doenças crônico-

degenerativas; 

Art. 6º Atendido o disposto no artigo anterior, a admissão dependerá da existência 

dos correspondentes recursos orçamentários. 

 

Capítulo V 

DOS DEVERES DO PROFESSOR 

 

Art. 7º São deveres do professor contratado: 

A. elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o à aprovação da 

Coordenação de Curso; 

B. orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo, 

integralmente, o programa e a carga horária; 

C. organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento dos 

alunos e julgar os resultados por estes apresentados; 

D. entregar à Secretaria da unidade de ensino, nos prazos fixados, os diários de 

classe, devidamente preenchidos, bem como os resultados das avaliações do 

aproveitamento escolar; 

E. observar o regime disciplinar da Instituição; 

F. elaborar e executar projetos de pesquisa e de extensão; 

G. comparecer às reuniões para as quais for convocado; 

H. exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no Regimento 
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Interno da Faculdade.  

 

Capítulo VI 

DOS DIREITOS DO PROFESSOR 

 
Art. 8º São direitos do professor: 

A. usufruir todos os benefícios e incentivos por regime de trabalho, titulação, 

produção científica ou cultural; 

B. votar e ser votado para representante de sua classe em órgãos colegiados; 

C. recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

D. votar e ser votado para cargos eletivos da unidade de ensino;  

E. participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer, e 

de comissão para que for indicado. 

 

Capítulo VII 

DAS PROMOÇÕES 

 
Art. 9º As promoções, estabelecidas neste Plano de Carreira do Pessoal Docente, 

são verticais ou horizontais e ocorrem por antiguidade ou merecimento.  

Parágrafo único. A Tabela I, anexa a este Plano, estabelece as classes e os níveis 

objeto de promoção vertical e horizontal para os professores. 

Art. 10. As indicações para promoção resultam da avaliação dos docentes por uma 

comissão constituída por um representante da Mantenedora, como seu presidente, 

pelo Diretor da Faculdade e pelo Coordenador do Curso. 

Art. 11. As promoções verticais, subordinadas à existência de vaga, ocorrem, por 

merecimento, quando o professor obtiver nova titulação acadêmica que autorize o 

seu ingresso no nível um da classe, imediatamente, superior. 

Art. 12. As promoções horizontais ocorrem por antiguidade ou por merecimento.  

Parágrafo único. As promoções por antiguidade se darão a cada período de trinta e 

seis meses de efetivo exercício do magistério, pelo qual o professor faz jus, por 

antiguidade, à promoção horizontal de um nível. 

Art. 13. As promoções horizontais por merecimento decorrem de avaliações feitas 

mediante critérios objetivos fixados neste Plano de Carreira. 

§ 1º A avaliação de que trata este artigo é feita, periodicamente, a cada doze meses, 
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de preferência em final de semestre letivo, e é promovida pela Comissão de que 

trata o artigo 10, acima. 

§ 2º Os critérios para avaliação dos docentes são a produtividade, o desempenho e 

a capacidade técnica do professor, medidos por meio de instrumentos objetivos de 

aferição e registrados conforme a Tabela II anexa a este Plano. 

§ 3º Faz jus a uma promoção horizontal por merecimento, o professor que obtiver 

média igual ou superior a sete como resultado das avaliações realizadas em dois 

anos consecutivos. 

§ 4º Não poderá ser utilizado, para efeito do cálculo da média de que trata o 

parágrafo terceiro, escore já computado para anterior promoção. 

§ 5º O professor que atingir, por merecimento ou antiguidade, o último nível de sua 

classe, pode, na avaliação seguinte, obter, também por merecimento ou antiguidade, 

promoção vertical para o nível inicial da classe imediatamente superior.  

§ 6º No caso da ocorrência de empate no processo seletivo os critérios para 

desempate serão:  

A. o candidato com maior tempo de exercício de função docente na disciplina 

que leciona;  

B. o candidato que possuir o maior numero de títulos de formação Stricto 

Sensu e Lato Sensu; 

C. o candidato com maior tempo de exercício de função docente; 

D. o candidato portador de necessidades especiais e/ou de doenças crônico-

degenerativas. 

 

Capítulo VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 14. Os casos omissos neste Plano serão resolvidos pela Direção da 

Mantenedora. 

 

 

TABELA I 

(Anexa ao Plano de Carreira do Pessoal Docente da FACENE/RN) 

CATEGORIAS NÍVEIS 
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Professor Assistente 1 2 3 4 5 

Professor Adjunto 1 2 3 4 5 

Professor Titular 1 2 3 4 5 

TABELA II 

(Anexa ao Plano de Carreira do Pessoal Docente da FACENE/RN) 

CRITÉRIO PONTAGEM 

Produtividade de 1 a 10 

Desempenho de 1 a 10 

Capacidade Técnica de 1 a 10 

 

Procedimento de Cálculo: 

A. apurar a pontagem de cada critério; 

B. somar os três resultados obtidos; 

C. dividir a soma por três; 

D. arredondar, para mais, decimais iguais ou superiores a 0,5. 

 

 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

COMPOSIÇÃO  

A FACENE/RN conta com o concurso de 33 (trinta e três) servidores técnico-

administrativos assim distribuídos: 

CATEGORIA QUANTIDADE 
REGIME DE 
TRABALHO 

Biblioteca 05 T-40 

Direção 01 T-40 

Coordenação da FACENE/RN 03 T-40 

Núcleo de Apoio Psicopedagogico- NAP 01 T-40 

Laboratórios 04 T-40 

Núcleo de Pesquisa e Extensão 
Acadêmicas - NUPEA 

01 T-40 

Ouvidoria 01 T-40 

Secretaria 05 T-40 

Serviços Gerais 05 T-40 

Manutenção e Patrimônio 01 T-40 

Segurança/Portaria 01 T-40 

NTI 01 T-40 

RH/tesouraria 04 T-40 
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Motorista 01 T-40 

TOTAL 33 --- 

 

Os Serviços Administrativos têm a seu cargo as funções destinadas a 

oferecer suporte operacional às atividades-fim da FACENE/RN, abrangendo 

Diretoria, Secretaria Geral, Secretaria, Reprografia, Tesouraria/RH, Portaria, 

Coordenação de Curso, NUPEA, NAP, Biblioteca, Almoxarifado. 

O pessoal encarregado dos serviços administrativos terá sob sua 

responsabilidade o exercício das funções destinadas a oferecer suporte operacional 

às atividades-fim da Instituição, abrangendo: registro escolar; registro de reuniões; 

arquivo; correspondência; expedição de declarações, certificados, transferências de 

alunos e outros documentos; aquisição, registro, catalogação e empréstimos de 

material bibliográfico e multimeios; reprografia; cobranças, recebimentos, 

pagamentos e escrituração de valores.  

Além desse pessoal, contar-se-á com pessoal auxiliar para serviços gerais 

como: portaria; limpeza; conservação; e vigilância. 

No tocante à forma de composição, referidos servidores são recrutados, 

selecionados e admitidos observados critérios especificados pela Mantenedora e 

segundo o regime da CLT. No caso de profissionais pertencentes a Colegiados 

Profissionais será exigido, também, registro específico. 

A FACENE/RN zela pela manutenção de padrões, de recrutamento e 

condições de trabalho, condizentes com a sua natureza de instituição educacional, 

bem como por oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional a 

seus funcionários. 

 

POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO 

 

Visando à contínua qualificação do seu corpo técnico-administrativo, a 

FACENE/RN incentiva, de várias formas, o progresso intelectual de seus servidores. 

Uma delas é contribuindo para o aperfeiçoamento dos seus funcionários 

assegurando todos os direitos e vantagens àquele que se afastar de suas funções 

para: 
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I. aperfeiçoar-se em instituições nacionais ou estrangeiras;  

II. participar de cursos, congressos, seminários e outros eventos de natureza 

científica, cultural ou técnica, relacionados com as suas atividades na Instituição.   

 

Especificamente, a política de recursos humanos da Mantenedora, para os 

próximos 5 anos, contempla várias iniciativas e diretrizes, a saber: 

1. estabelecimento de incentivos funcionais, sob a forma de acréscimo 

percentual aos salários, mediante progressões horizontais, por merecimento; 

2. permissão e encorajamento, a um número crescente de funcionários, para 

que façam cursos;  

3. estabelecimento de convênios, com entidades públicas e particulares, do 

País e do exterior, que permitam a oferta de cursos, estágios e treinamentos aos 

funcionários; 

4. estímulo à participação em eventos de natureza técnica; 

5. aumento e diversificação dos cursos que visem à capacitação e ao 

aprimoramento do pessoal. 

 

PLANO DE CARREIRA DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E 

AUXILIAR DA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA DE 

MOSSORÓ- FACENE/RN 

 

REGULAMENTO 

 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º – O Plano de Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo e Auxiliar da 

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – FACENE/RN, base para 

a gestão dos Recursos Humanos responsáveis pelas atividades meio de caráter 

Técnico-Administrativo e Auxiliar, são normalizadas pela Consolidação das Leis do 

Trabalho, pelo Estatuto da Mantenedora, pelo Regimento Interno e por este Plano 

de Carreira, constituindo-se instrumento essencial para a organização e a 

valorização dos servidores da Faculdade. 
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Parágrafo Único – Todas as classes integrantes neste Plano de Carreira, 

correspondem ao conjunto de funções técnicas, administrativas e auxiliares da área 

de administração da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró, que 

atuam com a finalidade de oferecer suporte viabilizador e facilitador da 

implementação das ações pedagógicas da Instituição. 

 

CAPITULO II 

DA ESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA 

 

Art. 2º - O corpo de funcionários técnicos, administrativos e auxiliares da Faculdade 

de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró, será composto de 03 (três) classes 

e 05 (cinco) níveis, observando-se para cada uma, a disponibilidade de vagas 

definida como lotação, assim distribuídas: 

  I – Pessoal Técnico 

 II – Pessoal Administrativo 

III – Pessoal Auxiliar 

 

Parágrafo Único – A critério da Mantenedora, a Unidade de Ensino, poderá dispor 

do concurso de funcionários ligados à empresa de terceirização dos serviços. 

 

CAPITULO III 

DA ADMISSÃO E INGRESSO NA CARREIRA 

 

Art. 3º - O ingresso na carreira do Pessoal Técnico-Administrativo e Auxiliar da 

Faculdade ocorre com a admissão sob o regime exclusivo da Consolidação das 

Leis do Trabalho, observados os critérios e normas do seu Estatuto, do Regimento 

Interno da Unidade de Ensino e por este Regulamento. 

Art. 4º - A admissão de Pessoal, bem como a sua promoção, são de 

responsabilidade da Direção da Mantenedora, dependendo da existência dos 

correspondentes recursos orçamentários e obedecendo ao disposto no artigo 3º de 

Plano de Carreira. 

Parágrafo Único – A estrutura de salários de que trata o artigo anterior, poderá ser 

alterada pela Mantenedora, sempre que houver necessidade de adequação à 
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política salarial de cada categoria ou tendência de mercado. 

A. o candidato com maior tempo de exercício na função para qual esteja 

concorrendo a vaga;  

B. o candidato que possuir o maior numero de títulos de formação; 

C. o candidato portador de necessidades especiais e/ou de doenças 

crônico-degenerativas; 

 

CAPITULO IV 

DOS DEVERES DOS FUNCIONÁRIOS 

 

Art. 5º - São deveres dos funcionários integrantes da Carreira: 

I – cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas neste Regulamento. 

II – submeter à aprovação do seu superior hierárquico imediato as modificações 

que desejar introduzir nas tarefas do seu cargo. 

III – coordenar, supervisionar, orientar e dirigir tarefas de seus subordinados. 

IV – ser assíduo e pontual. 

V – zelar pelo patrimônio da Faculdade e da sua Mantenedora. 

VI – responsabilizar-se pelos materiais permanentes e de consumo que utilizar no 

desempenho de suas funções. 

VII – empenhar-se na execução, com qualidade, das tarefas do seu cargo. 

VIII – prestar contas a seu superior hierárquico, dos serviços que executar. 

IX – observar o regime disciplinar da Instituição. 

X – comparecer às reuniões para as quais forem convocados. 

XI – exercer outras atribuições compatíveis com o seu cargo e funções, bem como 

as previstas no Regimento Interno da Faculdade. 

 

CAPITULO V 

DOS DIREITOS DOS FUNCIONÁRIOS 

 

Art. 6º - São direitos dos funcionários, além daqueles previstos em Lei: 

I – usufruir todos os benefícios e incentivos por regime de trabalho e titulação. 

II – votar e ser votado para representantes de sua classe em Órgãos Colegiados. 

III – recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos. 

IV – votar e ser votado para os cargos eletivos da Unidade de Ensino. 
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V – participar das reuniões de trabalho dos órgãos colegiados a que pertencer, e 

de comissão para que for indicado. 

VI – ser avaliado e promovido conforme o disposto deste Regulamento. 

 

CAPITULO VI 

DOS SALÁRIOS 

 

Art. 7 – A remuneração do Pessoal integrante da Carreira Técnico-Administrativa e 

Auxiliar será definida em conformidade com este Plano e com a tabela salarial 

estabelecida pela Mantenedora. 

Parágrafo Único – A estrutura de salários de que trata o artigo anterior, poderá ser 

alterada pela Mantenedora, sempre que houver necessidade de adequação à 

política salarial de cada categoria ou tendência de mercado. 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

DAS PROMOÇÕES 

 

Art. 8º - As promoções estabelecidas neste Plano de Carreira do Pessoal Técnico-

Administrativo e Auxiliar serão verticais ou horizontais e serão por antiguidade ou 

merecimento. 

Parágrafo Único – A Tabela I, parte integrante deste Plano, estabelece classes e os 

níveis objeto de promoção vertical e horizontal para os funcionários. 

Art. 9º - As indicações para as promoções resultam da avaliação a ser feita por 

uma comissão, constituída por um representante da Mantenedora, como seu 

presidente, pelo Diretor da Faculdade e pelo superior imediato do funcionário. 

Art. 10º - As promoções verticais, subordinadas à existência de vagas, serão por 

merecimento, quando o funcionário obtiver escolaridade ou titulação exigida para 

ingresso no nível da classe imediatamente superior. 

Art. 11º - As promoções horizontais serão concedidas observando critérios de 
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antiguidade ou merecimento, e decorrem de avaliações feitas mediante critérios 

objetivos fixados neste Plano de Carreira. 

Parágrafo Único – A cada período de 60 (sessenta) meses de efetivo exercício, o 

funcionário faz jus, por antiguidade, a promoção horizontal de um nível. 

Art. 12º - Os critérios para avaliação dos funcionários são produtividade, 

desempenho e a capacidade técnico-laboral, medido por meio de instrumentos 

objetivos de aferição e registrado conforme tabela II, parte integrante deste Plano. 

Art. 13º - Fará jus a uma promoção horizontal por merecimento, o funcionário que 

obtiver média igual ou superior a oito, como resultado das avaliações realizadas em 

dois anos consecutivos. 

Art. 14º - Não poderá ser utilizado para efeito de cálculo da média de que trata o 

artigo 13, escore já computado para anterior promoção. 

Art. 15º – O funcionário que atingir, por merecimento ou antiguidade, o último nível 

da classe pode, na avaliação seguinte, obter, também por merecimento e 

antiguidade, promoção vertical para o nível inicial da classe imediatamente 

superior. 

Parágrafo Único – No caso da ocorrência de empate no processo seletivo os 

critérios para desempate serão: 

I. o candidato com o maior tempo de exercício na função que exerce; 

II. o candidato que possuir o maior numero de títulos de formação; 

III. o candidato portador de necessidades especiais e/ou de doenças crônico-

degenerativas; 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 16º - Os casos omissos neste Plano de Carreira serão resolvidos pela Direção 
da Mantenedora. 
 

CLASSES NÍVEIS 

Pessoal Técnico 1 2 3 4 

Pessoal Administrativo 1 2 3 4 

Pessoal Auxiliar 1 2 3 4 
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APÊNDICE B - DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRAS 

QUADRO DAS DESPESAS TOTAIS 
 
 

DESPESA COM PESSOAL 
POR ANO DE 

FUNCIONAMENTO (2010) 

Pessoal Docente 307.209,51 

Pessoal Técnico Administrativo 352.636,23 

Encargos Sociais sobre a Folha de Pagamento 
(férias/13º/INSS/FGTS) 

240.183,85 

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL 900.029,59 

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

Conservação e Manutenção                   45.326,15  

Despesas com veículos                   15.326,49  

Material de consumo                   14.596,38  

Propaganda e Publicidade                   18.639,29  

Aluguel, água, luz e telefone                   34.965,27  

Serviços de terceiros                    5.693,34  

Qualificação e treinamento                   13.237,98  

Despesas com Vestibular                   24.569,15  

Descontos concedidos aos alunos                              -    

ISS                   30.333,60  

Despesas Tributárias                   29.271,92  

Despesas Financeiras                   10.369,48  

Outras Despesas                   10.321,26  

TOTAL DAS DESPESAS GERAIS E 
ADMINISTRATIVAS 

252.650,31 

DESPESAS DE CAPITAL   

Aquisição de Móveis e Equipamentos 23.659,47 

Aquisição de Materiais Bibliográficos 85.326,41 

Aquisição de outros imobilizados 36.904,82 

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 145.890,70 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 1.298.570,60 

 
QUADRO DE RECEITAS 

 

Valor da Anuidade do Curso – 2010 7.920,00 

Valor da Parcela da Anuidade do Curso – 2010                           660,00  

Receita de Anuidades no 1º Semestre de 2010     712.800,00 

Receita de Anuidades no 2º Semestre de 2010 803.880,00 

RECEITA TOTAL DE ANUIDADES NO CURSO 
EM 2010 

1.516.680,00 

 
 

PERÍODO: 1º semestre de 2010 ao 2º semestre de 2014 
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NATUREZA ANO-2010 ANO-2011 ANO-2012 ANO-2013 ANO-2014 

1. RECEITAS           

    1.1. Próprias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
MENSALIDADE
S 

1.516.680,0
0 

1.744.182,0
0 

2.180.227,5
0 

2.725.284,3
8 

3.406.605,4
7 

TOTAL 1.516.680,0
0 

1.744.182,0
0 

2.180.227,5
0 

2.725.284,3
8 

3.406.605,4
7 

2. DESPESAS           

  2.1. Pessoal 900.029,59 1.035.034,0
3 

1.242.040,8
4 

1.490.449,0
0 

1.788.538,8
0 

  2.2. Gerais e 
Administrativas. 

252.650,31 290.547,86 334.130,04 384.249,55 441.886,98 

   2.3. CAPITAL 145.890,70 167.774,31 192.940,45 221.881,52 255.163,75 

TOTAL 1.298.570,6
0 

1.493.356,2
0 

1.769.111,3
3 

2.096.580,0
7 

2.485.589,5
3 

RESULTADOS 
(1-2) 

218.109,40 250.825,80 411.116,17 628.704,31 921.015,94 

 
DESPESA COM PESSOAL DIREÇÃO 

 (por ano de funcionamento – R$) 
 

FUNÇÃO 
 

QUANTIDADE  
 SALÁRIO 
MENSAL  

 TOTAL 
MENSAL  

 TOTAL 
ANUAL  

Diretor 1 3.000,00 3.000,00 36.000,00 

Vice-Diretor 1 3.000,00 3.000,00 36.000,00 

TOTAL   6.000,00 6.000,00 72.000,00 

13º salário     500,00              
6.000,00  

Férias     666,50              
7.998,00  

Total (13º e 
férias) 

  0,00 1.166,50 13.998,00 

TOTAL 
GERAL 

  6.000,00 7.166,50 85.998,00 

 
ADMINISTRATIVO 

(por ano de funcionamento – R$) 
 

FUNÇÃO 
 

QUANTIDADE  
 SALÁRIO 
MENSAL  

 TOTAL 
MENSAL  

 TOTAL 
ANUAL  

Coord. de Curso 1 2.700,00  2.700,00              
32.400,00  

Secretário Geral 1 1.600,00  1.600,00              
19.200,00  

Tesoureiro 1 1.200,00  1.200,00              
14.400,00  
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Coord. de 
Projetos? 

1 848,00  848,00              
10.176,00  

Ouvidoria 1  1.300,00  1.300,00              
15.600,00  

Bibliotecário 1  1.335,60   1.335,60              
16.027,20  

Tec. Informática 2             636,00        1.272,00              
15.264,00  

Auxiliar de 
Secretaria 

6                   
556,50  

3.339,00              
40.068,00  

Apoio 
Administrativo 

4                   
556,50  

2.226,00              
26.712,00  

Apoio Limpeza 5            556,50        2.782,50              
33.390,00  

vigilância 1                    
556,50  

                 
556,50  

             
6.678,00  

TOTAL 24 11.845,60         
18.603,10  

          
223.237,20  

13º salário     -   1.550,26              
18.603,10  

Férias     -   2.066,49              
24.797,93  

Total (13º e 
férias) 

    3.616,75              
43.401,03  

TOTAL GERAL 24 11.845,60  22.219,85            
266.638,23  

 
DOCENTES 

(por ano de funcionamento – R$) 
 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

SALÁRIO 
MENSAL 
MÉDIO 

TOTAL 
MENSAL 

TOTAL 
ANUAL 

Professor 28 765,49 21.433,72 257.204,64 

TOTAL   765,49 21.433,72 257.204,64 

13º salário   - 1.786,14 21.433,72 

Férias   - 2.380,93 28.571,15 

Total (13º e 
férias) 

    4.167,07 50.004,87 

TOTAL 
GERAL 

  765,49 25.600,79 307.209,51 

 
 

MENSALIDADES A SEREM COBRADAS DOS FUTUROS ALUNOS: R$ 660,00  

 
VALOR DA HORA-AULA PARA CADA CATEGORIA DE PROFESSORES 
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PROFESSOR 
Assistente 

(Especialização) 
Adjunto 

(Mestrado) 
Titular 

(Doutorado) 

HORA-AULA R$ 12,79  R$ 15,33  R$ 19,17  

 
REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

     

DIRETOR 
VICE-

DIRETOR 
COORDENADOR 

DE CURSO 
SECRETÁRIO 

GERAL 
TESOUREIR

O 

R$ 3.000,00  R$ 3.000,00  R$ 2.700,00  R$ 1.600,00  R$ 1.200,00  

     COORDENAD
OR DE 

PROJETOS OUVIDORIA BIBLIOTECARIO 

APOIO 
ADMINISTRAT

IVO 
SERVICOS 

GERAIS 

848,00  1.300,00                1.335,60      

     

AUXILIAR DE 
SECRETARIA 

TECNICO EM 
INFORMÁTIC

A VIGIA 

 556,50  636,00  556,50 

 

 


