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A Faculdade Nova Esperança de Mossoró - FACENE/RN, mantida 

pela Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda, iniciou suas atividades em 

Outubro de 2006, conforme Portaria MEC nº1.745, de 24 de outubro de 2006. 

Foi descredenciada pela Portaria MEC nº1282 de 05 de outubro de 2017.   

Atualmente a IES disponibiliza atividades em 9 cursos superiores da área da 

saúde.  

A IES teve seu curso de Bacharelado em Enfermagem autorizado 

através da Portaria MEC nº 781 de 25 de outubro de 2006, reconhecido 

Portaria MEC nº 769 de 06/04/2011, com renovação de reconhecimento de 

curso pela Portaria MEC nº 820 de 30/12/2014. Os cursos de Bacharelado em 

Farmácia e em Biomedicina foram autorizados pelo MEC através da Portaria 

MEC nº 818, de 29 de Outubro de 2015. O curso de Bacharelado em 

Odontologia foi autorizado pela Portaria MEC nº 106 de 05 de Abril de 2016. 

Os cursos de Bacharelado em Educação Física, Fisioterapia e Nutrição foram 

autorizados pela Portaria MEC nº565 de 27 de setembro de 2016. O curso de 

Bacharelado em Psicologia foi autorizado pela Portaria MEC nº 1251 de 07 de 

dezembro de 2017. O curso de Bacharelado em medicina foi autorizado pela 

Portaria MEC nº 833 de 29 de novembro de 2018. 

 

MISSÃO DA FACENE/RN 

 

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.  

 

OBJETIVOS DA FACENE/RN 

 

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, tendo por finalidades:  

I. Breve histórico 
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 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 dissociabilidade 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 o 

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 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 
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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.  

 

METAS DA FACENE/RN 

 

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

a serem atingidas no período de vigência deste PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional) 2014 a 2018. Este conjunto de metas norteiam o planejamento e a 

gestão institucionais coerentes com a missão, os objetivos e as políticas 

acadêmicas da FACENE/RN. 

 

METAS AÇÕES 

 
Expansão do ensino e formação na área de 
saúde nos seus diversos níveis a fim de 
garantir a empregabilidade e satisfação 
pessoal de que nos mesmo se inserir. 

Implantação e efetivação de 
novos cursos de graduação na área da 
saúde. 
 
Abertura de novas turmas de especialização 
Lato Sensu e Stricto Sensu 
 
Capacitação e Avaliação contínuas do 
desempenho dos professores para 
adequação didático-pedagógica dos 
conteúdos das disciplinas. 
 
Abertura de novas turmas do Curso Técnico 
em diversas áreas possibilitando a 
capacitação para empregabilidade no 
município e região. 
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Estimular e promover ações que fortaleçam 
processos de mudança e aperfeiçoamento no 
interior da Instituição. 

Avaliar e viabilizar as melhorias na estrutura 
física da IES considerando os pontos frágeis 
apontados nesta avaliação. 
 
Apoiar e incentivar o corpo docente no seu 
desenvolvimento intelectual, didático 
pedagógico e produção científica. 
 
Manter as Oficinas de capacitação para o 
pessoal técnico administrativo conforme 
solicitado. 
 
Incentivar e apoiar os eventos e ações de 
cunho cultural promovidas pelo NAP da 
FACENE/RN 
 
Buscar estratégias que possibilitem a 
visibilidade do trabalho da Direção da IES na 
perspectiva de estreitar os laços relacionais 
com os discentes, docentes e colaboradores. 
 
Continuar estimulando o uso dos diversos 
canais de comunicação da IES, como a 
Ouvidoria, caixa de sugestões e apropria CPA 
como instrumentos catalizadores de 
demandas. 
 
Continuar fortalecendo as estratégias de 
valorização, crescimento profissional e 
pessoal dos colaboradores da IES. 

Avaliar, periodicamente, as matrizes 
curriculares dos cursos e os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPC), visando a 
sua atualização e aperfeiçoamento. 

Reunião de Colegiado com integração dos 
Núcleos Docentes Estruturantes - NDE e 
de professores convidados. 

Preparar os futuros profissionais para serem 
os agentes das mudanças que se 
apresentarem como necessárias. 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, 
humanização do serviço e transformações de 
perfis epidemiológicos. 
 
Ampliação das atividades de extensão e 
realização de novos projetos de ações 
comunitárias. 
 
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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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 Auto avaliação Institucional, conforme 
preconiza a legislação do MEC. 
 
Elaborar Relatório Anual de Auto Avaliação 
Institucional, depositando o respectivo 
relatório no E-MEC, anualmente, nos prazos 
estipulados. 
 
Preparar condições para a realização das 
modalidades avaliativas previstas no 
SINAES: ENADE, Avaliação Institucional 
Interna e Externa e Avaliação dos Cursos de 
Graduação. 

Implantar e dar continuidade aos programas 
de pesquisa, ensino e extensão 
desenvolvidos pelo NUPEA no período de 
2019 

Estimular a publicação cientifica dos 
membros da academia da FACENE/RN na 
Revista de Ciências da Saúde Nova 
Esperança e em outros veículos. 
 
Estimular e apoiar os grupos de pesquisas e 
instigar a sua notoriedade mediante a 
publicação e exposição dos dados. 
 
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 
saúde. 
 
Ampliar a atuação da FACENE/RN junto à 
comunidade, com ênfase em 
Responsabilidade Social. 

Dar continuidade a promoção e participação 
em eventos nacionais e/ou internacionais 
para abordar temas relacionados com as 
ciências da saúde, a Saúde e ou educação. 

Eventos como Congressos Científicos, 
Semana da Saúde, Mostra de Monitoria, 
Simpósios, Seminários, Cursos 
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Promover a permanente melhoria da sua 
infraestrutura institucional, especialmente, 
quanto a recursos bibliográficos e 
tecnológicos. 

Continuar disponibilizando 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. 
 
Continuar solicitando as sugestões dos 
docentes quanto a atualização e aquisição de 
livros e periódicos para a biblioteca e material 
para os laboratórios. 
 
Atualização de equipamentos dos 
laboratórios e demais áreas para o constante 
aprimoramento do ensino, pesquisa e da 
extensão, 
 
Promover, quando necessário, a expansão 
da infraestrutura física e acadêmica 
necessária para a implantação dos cursos 
previstos neste PDI. 
 
Continuar os investimentos na manutenção 
da qualidade das salas de aulas já 
existentes, bem como a construção de novas 
salas conforme as possibilidades territoriais. 
 
Realizar estudo que aponte a viabilidade de 
mudanças estruturais na área de lazer e 
implementá-las a fim de proporcionar mais 
conforto para a comunidade acadêmica. 
 
Continuar investindo na qualidade dos 
banheiros sob o ponto de vista estrutural, 
bem como sensibilizar os seus usuários para 
o uso responsável dos mesmos mantendo-
os com nível de higiene satisfatório. 
 
Continuar promovendo a edificação, 
adaptação ou ampliação das instalações 
específicas para atendimento às 
necessidades especiais da comunidade. 

Manter as políticas de atendimento aos 
discentes. 

Apoiar e manter atualizados os projetos e 
programas de atendimento aos discentes. 
Continuar ampliando o programa de 
Monitoria acadêmica conforme a solicitação 
dos docentes em suas disciplinas.  

Fortalecer as estratégias de 
acompanhamento dos egressos. 
 
 

Manter a ferramenta online possibilitando o 
contato com os egressos estejam para 
poder acompanhar a sua trajetória 
profissional 
 
Continuar oferecendo incentivos 
tais como descontos nos cursos de Pós-
graduação para os egressos da IES que 
quiserem retornar e continuar seus 
estudos. 

 

CORPO DOCENTE 



8 

 

 

O corpo docente da IES é composto por professores qualificados, com 

titulações stricto sensu de especialistas, mestres e doutores, que garantem a 

qualidade do ensino ofertado pela IES.  

 

II. CONCEITOS OBTIDOS PELA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS  

 

A seguir, serão discriminados os dados referentes a: Conceito de Curso 

(CC), Conceito Preliminar de Curso (CPC), Conceito do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudante (ENADE), Indicador de Diferença entre os 

Desempenhos Observado (IDD), Índice Geral de Cursos Avaliados (IGC) e o 

Conceito Institucional (CI), Conceito Institucional EaD (CI-EaD). 

a) INDICADORES INSTITUCIONAIS 

 

 

HISTÓRICO DE ÍNDICES 

ANO CI IGC CI-EaD 

2017 - 3 - 

2016 4 3 - 

2015 - 3 - 

2014 - 3 - 

2013 - 3 - 

2012 - 3 - 

2011 3 3 - 

2010 - 3 - 

 

 

b) INDICADORES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Curso  ENADE CPC CC IDD 

Índice Valor Ano 

  CI - Conceito Institucional: 4 2016 

  IGC - Índice Geral de Cursos: 3 2017 

  CI-EaD - Conceito Institucional EaD: - - 

  IGC Contínuo: 2.8335 2017 
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ENFERMAGEM 2 3 4 3 

 

HISTÓRICO DE INDICADORES: ENFERMAGEM 

ANO ENADE CPC CC IDD 

2016 2 3 - 3 

2013 2 3 - - 

2010 3 3 4 - 

 

Curso ENADE CPC CC IDD 

MEDICINA  - - 3 (ANO: 2018) - 

 

Curso ENADE CPC CC IDD 

ODONTOLOGIA - - 4 (ANO: 2015) - 

 

Curso ENADE CPC CC IDD 

PSICOLOGIA - - 4 (ANO: 2016) - 

 

Curso ENADE CPC CC IDD 

FARMÁCIA - - - - 

 

Curso ENADE CPC CC IDD 

FISIOTERAPIA - - - - 

 

Curso ENADE CPC CC IDD 

BIOMEDICINA - - - - 

 

Curso ENADE CPC CC IDD 

EDUCAÇÃO FÍSICA - - - - 

 

Curso ENADE CPC CC IDD 

NUTRIÇÃO - - - - 

 

 

III. PROJETOS E PROCESSOS DE AVALIAÇÃO  
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi instituída na Faculdade Nova 

Esperança de Mossoró-FACENE/RN em 29/05/2007, por meio da Portaria nº 19, 

iniciando neste mesmo ano o processo avaliativo interno da Instituição. 

De acordo com o regimento da instituição, compete à Comissão: 

I - deliberar sobre encaminhamentos e/ou consultas propostos pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) ou outros 

órgãos, instituições e particulares; 

II - divulgar dados e informações relevantes ao domínio público do desempenho 

dos cursos da IES; 

III - firmar convênio e parcerias visando ao desempenho de suas atribuições; 

IV - propor medidas de estímulo à participação dos estudantes no ENADE; 

V - encaminhar consultas junto ao INEP visando obter esclarecimentos e 

interpretação dos direitos e deveres da instituição e da CPA relativos aos 

processos avaliativos; 

VI - oficiar ao diretor e aos representados a vacância do cargo de membro da 

CPA, estabelecendo prazo máximo para a indicação de novo representante; 

VII - solicitar ao diretor o custeio de despesas necessárias ao regular 

funcionamento da CPA;  

VIII - conduzir os processos de autoavaliação da FACENE/RN; 

IX - preparar o projeto de autoavaliação institucional a ser enviado ao órgão 

federal competente, submetendo-o à aprovação do Conselho Superior de 

Administração; 

X - determinar procedimentos de avaliação interna de cursos, áreas e da 

instituição, em consonância com as determinações da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES); 

XI - sistematizar, analisar e interpretar as informações do curso, da área ou da 

instituição, compondo assim uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, 

científicos e sociais da instituição, identificando possíveis causas de problemas, 

bem como possibilidades e potencialidades; 

XII - subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas para comissões 

setoriais, determinando prazos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos 

e especificando a forma de composição, o prazo de mandato e a dinâmica de 

funcionamento; 
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XIII - dar ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades; 

XIV - propor à Direção ações que melhorem a qualidade das atividades 

acadêmicas a serem encaminhadas às instâncias competentes; 

XV - receber a Comissão Externa de Avaliação e prestar as informações 

solicitadas pelo órgão federal competente; 

XVI - convocar professores, tutores, egressos e técnico-administrativos, na 

forma da lei, e convidar alunos e membros da comunidade externa para prestar 

informações, fornecer documentos e detalhar dados enviados; 

XVII - propor à Direção alterações nas competências da CPA; 

XIX - enviar o relatório final de avaliação para a Direção, Secretaria Geral e 

Coordenações de Curso, para que possa ter apreciado e homologado. 

Desde que foi instituída, a CPA/Faculdade Nova Esperança de Mossoró-

FACENE/RN vem trabalhando a cultura da autoavaliação em consonância com 

os dispositivos legais do SINAES/INEP. O processo de avaliação se dá de forma 

contínua por meio de reuniões mensais e extraordinárias, quando se faz 

necessário, com o intuito de acompanhar o percurso da IES, monitorando 

possíveis retrocessos e estagnações no sentido de revertê-los, e inda detectar 

os avanços com ideias propositivas no sentido de ampliá-los. 

O trabalho da Comissão se intensifica quando os ciclos de avaliações 

(semestrais) se aproximam. Os membros da CPA se articulam buscando rever 

o impacto e a pertinência dos Instrumentos avaliativos utilizados, subtendo-os 

sempre ao que preconiza a legislação e ao contexto atual da FACENE. 

Estratégias de sensibilização são pensadas no sentido de fomentar a cultura da 

autoavaliação na comunidade acadêmica, já que a participação por parte desta 

no processo é totalmente voluntaria. 

 

DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS 

 

Os instrumentos utilizados pela instituição correspondem a quatro 

questionários elaborados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 

FACENE/RN: 

 Questionário de Avaliação do Desempenho Sistêmico Institucional: 
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Composto por três blocos de perguntas fechadas, que se avalia o 

desempenho da gestão institucional, infraestrutura e atividades acadêmicas. As 

notas são atribuídas em todos os questionários conforme a seguinte legenda: A 

-  Ótimo/Ótima B-  Muito Bom/Muito boa C-  Bom/Boa D-  Regular E-  Ruim. Esta 

seção do instrumento é aplicada a toda comunidade científica: alunos, 

professores e técnicos administrativos. 

Na perspectiva de captar sugestões e críticas que porventura não sejam 

contempladas nos blocos do questionário, os respondentes de todas as 

categorias podem utilizar o espaço localizado após cada bloco de perguntas e 

escrever o que achar pertinente. É importante ressaltar que o anonimato dos 

respondentes é preservado. 

 Avaliação do Desempenho Docente pelo Aluno: 

Permite fornecer um diagnóstico situacional frente as disciplinas por 

período letivo. Neste instrumento, conforme a legenda supracitada, o aluno 

avalia o docente nos aspectos: conhecimento, habilidade didática, 

relacionamento professor/aluno, motivação, assiduidade, pontualidade e 

preparo das aulas. 

 Autoavaliação Discente: 

O aluno tem a oportunidade de avaliar seu próprio desempenho e sua 

trajetória no transcurso do semestre, possibilitando identificar os pontos fortes 

ou as fragilidades pelas quais o aluno passou.  

Os questionários são disponibilizados de forma on-line e a coleta de 

dados é de caráter descritivo com corte transversal e qualitativo por meio do 

sistema eletrônico elaborado pela própria instituição através do link 

http://www.facenemossoro.com.br/c-p-a/avaliacao-cpa/. No sistema, cada 

categoria de respondente (alunos, professores e funcionários) possui um LOGIN 

e uma SENHA correspondente a sua categoria, que leva ao preenchimento 

individual dos questionários trabalhados pela presente instituição.  

Vale ressaltar que nas avaliações feitas pela comunidade discente, os 

LOGINS e as SENHAS são variados de acordo com cada período/turma. Desta 

maneira, é alcançado um número satisfatório de respondentes com sigilo de 

identificação.  

 Autoavaliação Egressos: 

O questionário foi composto com perguntas fechadas sobre informações 

http://www.facenemossoro.com.br/c-p-a/avaliacao-cpa/
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pessoais do egresso; sobre o curso; a instituição e atuação profissional, foi 

destinado ao final de cada seção um espaço para que o aluno pudesse colocar 

sua contribuição, principalmente quando seu questionamento não foi 

contemplado e/ou sugestões para melhoria da qualidade da IES. 

 

SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

Visando o envolvimento acadêmico, técnico e docente a uma participação 

efetiva de todos os níveis, são realizadas abordagens 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. 

Tais abordagens se configuram na devolutiva dos resultados de 

avaliações anteriores com exposição dos gráficos e reflexões coletivas acerca 

dos resultados, enquanto prestação de contas das sugestões captadas e das 

providências adotadas por parte dos segmentos responsáveis. 

 

TRATAMENTO DOS DADOS E COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A Comissão encarrega-se de apurar os instrumentos e de interpretar os 

dados por meio do programa de Avaliação Institucional. Os resultados obtidos 

por meio de questões fechadas são submetidos à estatística descritiva. 

Enquanto, que os disponibilizados por meio de questões abertas foram 

categorizados por uma análise de conteúdo (busca de sentido das citações). 

Críticas, sugestões e elogios são encaminhadas individualmente pela CPA, para 

cada setor/segmento citado. 

Os resultados são comunicados e divulgados a toda a comunidade 

acadêmica por meio de relatório que inclui também conclusões e 

recomendações. A utilização dos resultados é motivo de discussão em reunião 

com a comunidade acadêmica, após a divulgação do relatório. 

 

IV. DIVULGAÇÃO  E  ANÁLISE  DOS  RESULTADOS  DA  AUTOAVALIAÇÃO 
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A Comissão Própria de Avaliação – CPA elabora anualmente um 

relatório, baseado nas diretrizes do SINAES, que é inserido do Sistema e-MEC 

anualmente, até a data limite de 30/03, do ano subsequente. 

O relatório da CPA é divulgado nos diversos espaços que possam 

alcançar a comunidade acadêmica. Os dados após serem compilados são 

disponibilizados através da “devolutiva” feita em salas de aulas, divulgados em 

painéis e murais informativos da IES e publicado na íntegra no site oficial da 

FACENE (www.facenemossoro.com.br). Cópias ficam disponíveis também na 

sala da CPA e na biblioteca com acesso para a comunidade acadêmica 

(discentes, docentes, colaboradores da IES). 

 

RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO FEITA PELOS DISCENTES 

 

Após a obtenção dos valores médios relacionados a gestão institucional 

na visão dos alunos no período 2018.1 e 2018.2, verificou-se entre os diversos 

períodos notas médias similares em todos os itens apresentados nos gráficos a 

seguir. A primeira abordagem é a visão dos alunos sobre a gestão da IES, logo 

os resultados mostram que os valores obtidos para este ano são equivalentes 

aos resultados de avaliações anteriores (Figura 1). Vale destacar que a 

excelência para a gestão é evidenciada na visão dos alunos, isto porque a 

estatística reporta uma média aritmética em torno de 9,1 para os 14 pontos 

avaliados. Isso explicita o empenho em efetivar os planos de ação de semestre 

anteriores no intuito de sempre buscar ofertar o melhor, mantendo o seu padrão 

de qualidade e excelência entre os cursos.  

 

Dente os pontos abordados Destacou-se a eficiência das Coordenações, 

bem como a pertinência da responsabilidade social da IES a partir dos serviços 

voltados para a comunidade, principalmente com os projetos de extensão que 

visão a oferecer excelência nos seus atos, bem como as demais ações de saúde 

realizadas externamente pela IES. Dos pontos apontados no gráfico aqueles que 

apresentaram pontuação mais baixa, foram o Núcleo de apoio ao psicopedagogo 

(NAP), o núcleo de pesquisa e extensão (NUPEA) e a tesouraria, porém todos 

dentro do esperado e não muito distanciado de anos anteriores. Vale ressaltar 

http://www.facenemossoro.com.br/
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que uma gestão democrática não significa tornar viáveis todas as demandas 

apresentadas pelo corpo discente. Faz-se necessário uma análise critico-

reflexiva e ética das decisões finais adotadas para cada situação. Tal conduta 

pode influenciar a percepção dos alunos sobre o sentido da ‘ineficiência’, 

principalmente, quando após análise da situação suas solicitações não forem 

totalmente ‘atendidas’.  

 

FIGURA 1: Avaliação da Gestão Institucional Pelos Alunos 

 

Fonte: Dados de avaliação da comissão própria de avaliação, ano 2018. FACENE/RN 

 

O próximo ponto a ser avaliado descrito na Figura 2, foi sobre a as 

atividades acadêmicas que refletem o “fazer” do aluno no cerne de sua trajetória 

acadêmica, os resultados mostraram uma equivalência média entre os pontos 

em torno de 8,6 sendo que, a maior pontuação para esta avaliação foi para o 

cumprimento das atividades didáticas e contribuição para o conhecimento 

obtido, demonstrando que o engajamento do corpo docente nos processos de 

ensino e aprendizagem são critérios de excelência da IES. A adoção das 

metodologias ativas instiga o aluno a ser o principal protagonista do seu 

aprendizado, assim cabe ao professor direcioná-los de forma coerente e 
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adequada, tal empenho reflete nos processos avaliativos da IES como pontos 

positivos.  

Ao correlacionar os dados desses aspectos com os resultados 

anteriores, nota-se que houve um desvio negativo no contexto geral, uma vez 

que os relatos das avaliações anteriores neste quesito giraram em torno de 9,0; 

Entretanto, este fato pode ser atribuído a implementação efetiva dos sistemas 

de avaliação e ensino mais voltado para interpretação de situações problemas, 

com questões contextualizadas para os alunos pensarem de forma mais ampla 

sobre alguma temática, assim como também a implementação das avaliações 

práticas mais intrínsecas de cada curso. A adoção de novas metodologias ativas 

é algo causa um certo impacto, mas que estão sendo gradativamente 

trabalhados na perspectiva de superá-los no meio acadêmico. 

 

FIGURA 2: Avaliação das atividades acadêmicas na visão dos Alunos 

 

Fonte: Dados de avaliação da comissão própria de avaliação, ano 2018. FACENE/RN 

 

No quesito Infraestrutura exposto na Figura 3, a avaliação mostrou que, 

quase todos os quesitos avaliados encontram-se acima da média, com destaque 

para a biblioteca e os laboratórios, tal resultado corrobora com os investimentos 

direcionados a estes setores, logo o ensino ofertado pela IES visa sempre atrelar 

teoria à prática e os cenários para tal devem sempre estar aptos a melhorias 

para seus alunos. O quesito relacionado a área de conveniência foi avaliada 
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dentro da média, porém recebeu a menor pontuação nesse quesito, apesar das 

melhorias alcançadas neste setor ao longo dos anos, ainda não é o desejado 

pelo nosso público, porém a IES sempre vem buscado implementar melhorias 

nesse espaço, direcionando investimentos na cobertura, iluminação e ventilação 

a fim de proporcionar um ambiente mais agradável para a permanência da 

comunidade acadêmica durante os momentos de descontração/descompressão 

e convivência coletiva nos períodos de intervalos. 

 

FIGURA 3: Avaliação da infraestrutura na visão dos Alunos 

 
 

Fonte: Dados de avaliação da comissão própria de avaliação, ano 2018. FACENE/RN 

 

Tais resultados apontados pela avaliação discente demonstram as 

potencialidades, bem como as fragilidades. Nos últimos anos, conforme os 

dados apresentados pela CPA em relatórios anteriores, a instituição vem 

construindo medidas para a atuação nos pontos de maior fragilidade apontados 

pelos alunos: banheiros; área de lazer. No entanto, a comunidade discente 

cresceu em consequência da oferta de novos cursos e isso se traduz na 

necessidade de se repensar novos investimentos para essas áreas. A partir do 

processo de autoa valiação é possível transformar tais fragilidades em ferramentas de 

gestão a fim de superá-las em função da busca pela excelência no ensino, perseguida ao 
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longo da sua história. A contribuição da comunidade discente a partir dos itens avaliados, 

ajudam a apontar os rumos pelos quais a Instituição deve seguir. 

No contexto geral a auto avaliação discente comparada aos anos 

anteriores demonstram que os apontamentos são equilibrados e equivalentes, 

entretanto com o atual cenário da IES no que diz respeito ao crescimento 

institucional espera-se que tais critérios avaliados baseados nos planos de ação 

propostos possam manter esse ritmo de crescimento.  

O autoretrato da IES, configurado pelos seus alunos a partir desse 

processo avaliativo apontam os retoques que precisam ser feitos a partir das 

fragilidades detectadas e ao mesmo tempo nos revela uma imagem 

extremamente positiva considerando os pontos fortes elencados. 

 

RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO FEITA PELOS DOCENTES 

 

A figura 4, aponta os resultados na ótica dos docentes quanto a Gestão 

Institucional, todos os itens integrantes do instrumento aplicado receberam notas 

dentro da média e isso aponta um grau de satisfação considerável. Destacaram-

se com as melhores notas os itens NUPEA, Biblioteca, seguidos da secretaria. 

Tais dados apontam resultados muito positivos quanto a segmentos/setores da 

IES, diretamente interligados a facilitar o processo da prática docente, o que 

possibilita o estreitamento das relações dos professores com estes setores, bem 

como um olhar mais acurado acerca da atuação e a forma como são geridos tais 

segmentos. 

Em relação ao item de menor pontuação (PDI), reflete a necessidade de 

uma explanação mais acurada das metas institucionais, bem como um maior 

envolvimento dos docentes na construção e/ou entendimento dos documentos e 

diretrizes existentes na IES. Acredita-se que um possível distanciamento 

imposto por atividades administrativas e burocráticas venha se interpondo como 

barreira que poderá ser superada com facilidade a partir do estreitamento das 

relações entre os sujeitos envolvidos. Os demais pontos encontraram-se dentro 

da média esperada uma vez que, esses resultados apontam equivalências com 

os resultados anteriores.  



19 

 

No quesito infraestrutura, a visão dos professores não se distanciou 

daquelas colocadas pelos alunos, destacando a biblioteca os espaços 

destinados a orientação, as salas de aulas assim como os laboratórios (Figura 

5). Pela análise dos dados nota-se que os espaços em questão têm trazido 

grande contribuição para as práticas pedagógicas trabalhadas no decorrer do 

ano letivo avaliado. Os investimentos alocados para esses espaços têm lhes 

conferido qualidade e contribuído positivamente para a prática docente e para o 

processo de aprendizagem dos alunos.  

FIGURA 4: Avaliação da gestão institucional na visão dos professores  

 

Fonte: Dados de avaliação da comissão própria de avaliação, ano 2018. FACENE/RN 

 

FIGURA 5: Avaliação da Infraestrutura na visão dos professores  
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Fonte: Dados de avaliação da comissão própria de avaliação, ano 2018. FACENE/RN 

Os critérios avaliados de menor pontuação foi a área de lazer e a 

segurança, o quesito área de lazer reflete as mesmas indagações alocadas pelos 

alunos, porém acredita-se que com a expansão do campus, irá minimizar esses 

apontamentos. Sobre o quesito segurança, infelizmente reflete o nosso cenário 

atual qual estamos inseridos com relação a violência que conota a sensação de 

insegurança constantemente, porém investimentos estão previstos para 

aumentar a segurança dentro e ao entorno da IES devido ao aumento da 

demanda de alunos com o aumento de ofertas de cursos.  

A participação e contribuição dos professores no processo de auto 

avaliação implementado na IES se reveste de grande relevância. São os 

professores os responsáveis pela concretude do processo de ensino- 

aprendizagem, atuando como como facilitadores do referido processo. Captar e 

apreender as suas opiniões/percepções acerca da Gestão Institucional e da 

Infraestrutura da IES, possibilita a fidedignidade do diagnóstico instituição a que 

o processo avaliativo em questão se propõe a configurar.  

Nesse processo, os professores se tornam em verdadeiras fontes das 

quais a gestão pode extrair os subsídios necessários para o planejamento das 

diretrizes que conduzirão os rumos da instituição no sentido de gerar as 

ferramentas que elevarão a qualidade do ensino. 

 

RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO FEITA PELOS COLABORADORES 
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A avaliação da Gestão Institucional feita pelos colaboradores da IES 

também demostrou médias satisfatórias conforme exposto na Figura 6. Destaca-

se nesse contexto, a nota atribuída ao RH e a tesouraria, já que é o setor da IES 

que por questões de cunho administrativo, naturalmente estabelece relações 

mais estreitas com os colaboradores. Isso demonstra a qualidade de tal relação 

observando-se que foi uma média positiva.  

Os quesitos avaliados com menor pontuação pelo quadro de 

colaboradores da IES foram aqueles relacionados ao ouvidor, bem como a 

implementação de capacitação profissional, esses apontamentos influenciarão 

diretamente nas ações para adequações de cursos para capacitação para o 

quadro de funcionários. Apesar das influências do contexto atual quanto as 

questões trabalhistas, percebe-se de acordo com os dados produzidos pelos 

colaboradores, que a gestão institucional da IES inspira confiança no seu quadro 

de colaboradores mantendo as políticas de desenvolvimento profissional, 

incorporadas desde a sua instalação no município de Mossoró. 

 

Figura 6: Avaliação da Gestão na visão dos Colaboradores

 

Fonte: Dados de avaliação da comissão própria de avaliação, ano 2018. FACENE/RN 

 

O aspecto da infraestrutura também foi avaliado pelos colaboradores. A 

Figura 7 reporta os resultados deste diagnostico. Não muito distante dos 

resultados outrora abordados na visão do Discentes e Docentes, denota-se que 

este setor também concatena das mesmas opiniões. Entretanto tais resultados, 

encontram-se dentro da média esperada.  
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Figura 7: Avaliação da Infraestrutura na visão dos Colaboradores. 

 
Fonte: Dados de avaliação da comissão própria de avaliação, ano 2018. FACENE/RN 

 

Essa categoria de avaliadores também convive cotidianamente com as 

transformações físicas pelas quais a FACENE/RN vem passando, com o objetivo 

de adaptar-se ao seu crescimento e isso afeta a rotina de trabalho. Ainda assim, 

a avaliação da estrutura física por parte dos colaboradores da IES demonstra um 

nível de satisfação considerável. 

Ao correlacionar os dados da avaliação institucional no concerne aos 

colaboradores, com os resultados de anos anteriores denota-se uma variação 

entre os pontos, isso reflete as mudanças ocasionadas durante o ano letivo, o 

que reflete no diagnóstico institucional, porém serve de base para futuras 

discussões e abordagens de estratégias por parte da gestão.  

 

RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO FEITA PELOS EGRESSOS 

 

A Figura 9, explana o contexto atual do egresso no que diz respeito a 

formação continuada, no qual denota que há uma busca incessante por uma 

pós-graduação no intuito de manter sempre continuo esse processo de 

capacitação. Dentre as pós graduações realizadas pelos nossos egressos, tem-

se o aperfeiçoamento na área da estética, UTI e emergência, obstetrícia, 

cardiologia, pediatria entre outras.  

 

Figura 9: Resultados da avaliação dos egressos de enfermagem no quesito 

formação continuada. 
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Fonte: Dados de avaliação da comissão própria de avaliação, ano 2018. FACENE/RN 

A figura 10, mostra os resultados sobre a responsabilidade social no que 

concerne a ética social, bem como o saber técnico cientifico, tal fato, demostra 

que os caminhos que a IES traça para com seus alunos trabalhando a ética e 

cidadania juntamente com o saber técnico e científico traz bons frutos, 

principalmente quando resultados são assim explanados, pelos nossos 

egressos.  

 
Figura 10: Resultados da avaliação dos egressos de enfermagem no quesito 

ética e cidadania e conhecimento técnico cientifico. 

  

Fonte: Dados de avaliação da comissão própria de avaliação, ano 2018. FACENE/RN 

 

A figura 11, demonstra alguns aspectos sobre a opinião dos egressos 

sobre o ensino de modo geral, abrangendo desde o corpo docente a matriz 

curricular da IES. Pelos dados, denota-se que o ensino é o ponto forte da 

instituição, e que este vem sendo mantido, conforme descritos nos resultados da 
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avaliação realizada pelos alunos da IES. Tais resultados, explanados neste 

ponto demonstram que o trabalho em buscar ofertar os melhores aportes 

educacionais foram satisfatórios uma vez que as opiniões dos egressos são 

assim explanadas.  

A figura 12, vem corroborar com os resultados expostos anteriormente, 

mostrando uma lógica e uma coerência de aceitação e satisfação dos nossos 

egressos. Os indicadores utilizados neste item auxiliarão o coordenador de curso 

e acadêmico juntamente com a direção trilhar os melhores caminhos a serem 

seguidos no intuito de manter este nível de excelência em ensino. Durante a 

coleta de dados para este quesito deixou-se um espaço destinado a opinião e/ou 

sugestão sobre o que eles pensavam sobre a IES, dentre eles teve 

agradecimento sobre os ensinamentos, as práticas, os estágios. Como sugestão 

o incentivo de construir hospital escola, (sonho almejado por todos). Dentre os 

depoimentos, tem-se ainda a colocação de que o aprendizado foi satisfatório e 

que o nome da IES fez toda a diferença no momento de busca por emprego.   

 

FIGURA 11: Resultados da avaliação dos egressos de enfermagem no quesito 

ensino institucional.  
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Fonte: Dados de avaliação da comissão própria de avaliação, ano 2018. FACENE/RN 

 

A avaliação dos egressos sobre a IES não foi diferente do exposto nos 

relatos anteriores principalmente no quesito infraestrutura, gestão e ensino; no 

qual pode ser observado na Figura 13 essa equivalência nas avaliações. 

Outo questionamento foi sobre o tempo transcorrido para o primeiro 

emprego, no qual cerca de 75% demoraram de 6 a 1 ano. Como última 

indagação aos egressos foi questionado sobre um possível retorno do aluno a 

IES, ele pretenderia cursar outra graduação ou pós graduação. Mais da metade 

responderam outra graduação, mas a pós ficou quase na equivalência, uma vez 

que o egresso poderia optar pelas duas. 

FIGURA 12: Resultados da avaliação dos egressos de enfermagem sobre o 
curso 



26 

 

 
Fonte: Dados de avaliação da comissão própria de avaliação, ano 2018. FACENE/RN 

 

FIGURA 13: Avaliação dos egressos de enfermagem nos aspectos da gestão, 

infraestrutura e ensino. 

 

Fonte: Dados de avaliação da comissão própria de avaliação, ano 2018. FACENE/RN 
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Nesse sentido, reafirma-se o compromisso da elaboração coletiva de 

estratégias para continuar alavancando o crescimento da IES, mantendo-a em 

níveis elevados de qualidade na prestação de serviços inerentes a sua missão 

 

V. PLANO  DE  MELHORIAS  A  PARTIR  DOS  PROCESSOS  AVALIATIVOS 

 

A partir das análises dos dados e das informações, com vistas na melhoria 

das atividades acadêmicas e da gestão da instituição, foram traçadas as 

seguintes metas, com suas respectivas ações:  

 

META: Expansão do ensino e formação na área de saúde nos seus diversos níveis a fim de 

garantir a empregabilidade e satisfação pessoal de que nos mesmo se inserir. 

AÇÕES: 

 Implantação e efetivação de novos cursos de graduação na área da saúde. 

 Abertura de novas turmas de Especialização Lato Sensu e Stricto Sensu 

 Capacitação e Avaliação contínuas do desempenho dos professores para adequação 

didático-pedagógica dos conteúdos das disciplinas. 

 Abertura de novas turmas do Curso Técnico em diversas áreas possibilitando a 

capacitação para empregabilidade no município e região. 

 Abertura de novos Cursos de nível técnico na área de Saúde conforme a demanda de 

mercado. 

META: Preparar os futuros profissionais para serem os agentes das mudanças que se 

apresentarem como necessárias. Mediante o exercício consciente da cidadania, e para 

uma vivência a serviço da Região e do País. 

AÇÕES:  

 Formação de trabalhadores da saúde que estimulem o pleno exercício da cidadania, 

humanização do serviço e transformações de perfis epidemiológicos. 

 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. 

 Ampliação das atividades de extensão e realização de novos projetos de ações 

comunitárias. 

META: Fortalecer a avaliação institucional no contexto do SINAES, fomentando a 

construção da cultura de autoavaliação. 

AÇÕES:  

 Dar continuidade às ações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) incentivando e 

apoiando o aperfeiçoamento de suas atividades no contexto do SINAES. 
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 Manter contínuo aperfeiçoamento do Projeto de Autoavaliação Institucional, conforme 

preconiza a legislação do MEC. 

 Elaborar Relatório Anual de Auto Avaliação Institucional, depositando o respectivo relatório 

no E-MEC, anualmente, nos prazos estipulados 

 Preparar condições para a realização das modalidades avaliativas previstas no SINAES: 

ENADE, Avaliação Institucional Interna e Externa e Avaliação dos Cursos de Graduação. 

META: Estimular e promover ações que fortaleçam processos de mudança e 

aperfeiçoamento no interior da Instituição. 

AÇÕES:  

 Avaliar e viabilizar as melhorias na estrutura física da IES considerando os pontos frágeis 

apontados nesta avaliação. 

 Seguir dando apoio e incentivos ao corpo docente no que tange ao seu desenvolvimento 

intelectual, didático-pedagógico e produção científica 

 Seguir com o calendário de Oficinas de capacitação para o pessoal técnico-administrativo 

que já vem sendo realizadas. 

 Continuar incentivando e apoiando os eventos e ações de cunho cultural promovidas pelo 

NAP da FACENE/RN 

 Continuar dando o apoio e os incentivos necessários para o ingresso dos docentes em 

cursos no nível Strictu Sensu. 

 Continuar investindo na qualidade dos serviços oferecidos pela biblioteca no sentido de 

continuar atendendo as necessidades da comunidade acadêmica 

 Trabalhar estratégias que possibilitem a visibilidade do trabalho da Direção da IES na 

perspectiva de estreitar os laços relacionais com os discentes, docentes e colaboradores. 

 Continuar apoiando e incentivando o trabalho exercido pelas diversas coordenações para 

que as relações com os demais segmentos da IES sejam cada vez mais estreitadas por 

meio de ações resolutivas 

 Manter e continuar investindo na qualidade dos laboratórios conforme a demanda de cada 

curso 

 Continuar estimulando as estratégias de nivelamento que contemplam os alunos 

ingressantes nos primeiros períodos dos cursos. 

 Continuar estimulando o uso dos diversos canais de comunicação da IES, como a 

Ouvidoria, caixa de sugestões e apropria CPA como instrumentos catalizadores de 

demandas 

 Continuar fortalecendo as estratégias de valorização, crescimento profissional e pessoal 

dos colaboradores da IES.  

META: Avaliar, periodicamente, as matrizes curriculares dos cursos e os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC), visando a sua atualização e aperfeiçoamento. 

AÇÕES:  
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 Reunião de Colegiado com integração dos Núcleos Docentes Estruturantes - NDE e de 

professores convidados. 

META: Promover a permanente melhoria da sua infraestrutura institucional, 

especialmente, quanto a recursos bibliográficos e tecnológicos. 

 AÇÕES:  

 Continuar disponibilizando 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. 

 Continuar promovendo a edificação, adaptação ou ampliação das instalações 

específicas para atendimento às necessidades especiais da comunidade. 

 Continuar investindo na qualidade dos banheiros sob o ponto de vista estrutural, bem 

como sensibilizar os seus usuários para o uso responsável dos mesmos mantendo-os 

com nível de higiene satisfatório. 

 Realizar estudo que aponte a viabilidade de mudanças estruturais na área de lazer e 

implementá-las a fim de proporcionar mais conforto para a comunidade acadêmica 

 Continuar os investimentos na manutenção da qualidade das salas de aulas já 

existentes, bem como a construção de novas salas conforme as possibilidades 

territoriais. 

 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, 

 Continuar solicitando as sugestões dos docentes quanto a atualização e aquisição de livros 

e periódicos para a biblioteca e material para os laboratórios. 

META: Implantar e dar continuidade aos programas de pesquisa, ensino e extensão 

desenvolvidos pelo NUPEA no período de 2019, bem como a divulgação desse material.  

AÇÕES:  

 Estimular a publicação cientifica dos membros da academia da FACENE/RN na 

Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança e em outros veículos. 

 Estimular e apoiar os grupos de pesquisas e instigar a sua notoriedade mediante a 

publicação e exposição dos dados. 

 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 

saúde. 
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 Ampliar a atuação da FACENE/RN junto à comunidade, com ênfase em 

Responsabilidade 

 Social. 

 Eventos como Congressos Científicos, Semana da Saúde, Mostra de Monitoria, 

Simpósios, Seminários, Cursos 

 Eventos como Congressos Científicos, Semana da Saúde, Mostra de Monitoria, 

Simpósios, Seminários, Cursos. 

META: Dar continuidade à política de acesso dos candidatos aos cursos de graduação 

da IES 

AÇÕES:  

 Elaborar e divulgar o Edital do Processo Seletivo Discente. 

 Divulgar o resultado do Processo Seletivo Discente. 

 Matricular os aprovados no Processo Seletivo Discente. 

META: Manter as políticas de atendimento aos discentes. 

AÇÕES:  

 Apoiar e manter atualizados os projetos e programas de atendimento aos discentes.  

 Continuar ampliando o programa de Monitoria acadêmica conforme a solicitação dos 

docentes em suas disciplinas. 

 Fortalecer e incentivar as atividades desenvolvidas pelo Núcleo Pedagógico de 

Tecnologia do Ensino – NUPETEC. 

META: Fortalecer as estratégias de acompanhamento dos egressos. 

AÇÕES:  

 Manter a ferramenta on-line que possibilite o contato com os egressos estejam eles em 

qualquer parte do mundo e a partir disso poder acompanhar a sua trajetória 

profissional. 

 Continuar oferecendo incentivos tais como descontos nos cursos de Pós-graduação 

para os egressos da IES que quiserem retornar e continuar seus estudos. 

 

VI. PROCESSO DE GESTÃO E DEMONSTRAÇÃO DE EVOLUÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

É importante destacar que o processo de evolução deve ser 

permanente, e que a cada novo ciclo avaliativo ou novas avaliações externas 

será possível detectar se as fragilidades ora encontradas foram sanadas ou se 

precisam passar por novo processo de melhorias, com a enfatize os trabalhos 

pela Instituição. 
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Contudo, já está sendo possível verificar por meio das avaliações 

internas um crescimento e evolução, com a comprovação de resultados, nos 

trabalhos consolidados pela CPA. 

A Faculdade Nova Esperança de Mossoró-FACENE/RN na busca 

pela EXCELÊNCIA do ensino na área de saúde, vem implantado ações que 

visam maximizar os seus scores de qualidade e o trabalho desenvolvido pela 

CPA, no sentido de diagnosticar limites e possibilidades, detectando retrocessos, 

estagnações e avanços, vem contribuindo de forma significativa enquanto 

ferramenta de gestão. Dentre os aspectos avaliados e que tem sido alvos de 

intervenções gerenciais e administrativas podemos destacar: 

 Revisão dos instrumentos avaliativos da CPA para aplicação a partir de 

2016.1, na perspectiva de se manter em sintonia com o atual contexto da 

IES, contemplando aspectos que também precisam ser avaliados; 

 Investimento na qualificação dos colaboradores por meio de palestras e 

oficinas desenvolvidas pelo setor de RH-Recursos Humanos, no intuito de 

elevar a autoestima dos trabalhadores da IES repercutindo no 

atendimento e nas prestações de serviços com qualidade; 

 Ampliação e capacitação do corpo docente por meio de curso de 

especialização voltado para as questões do “fazer” pedagógico elevando 

consequentemente a qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

 Criação de grupos de pesquisadores envolvendo os docentes na 

perspectiva de fomentar e consolidar novas linhas de pesquisa; 

 Fortalecimento e ampliação das atividades de extensão por meio do 

NUPEA-Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmicas; 

 Criação de novos cursos de graduação na área de saúde com qualidade 

reconhecida, na perspectiva de fomentar o desenvolvimento da nossa 

região implicando em qualidade de vida para a sociedade; 

 Novas parcerias com serviços de saúde do município de Mossoró para 

ampliação dos campos de práticas e estágios supervisionados;  

 Investimentos em recursos didático-pedagógicos através da aquisição de 

matérias e melhoramento dos laboratórios; 

 Investimentos no acervo bibliográfico através da aquisição de novos livros 

que contemplem as necessidades de cada curso; 
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 Investimento na área de TI com melhoramentos no laboratório de 

informática e criação do Núcleo Pedagógico de Tecnologia do Ensino 

- NUPETEC; 

 Serviços de manutenção, conservação e ampliação das instalações 

físicas, com especial atenção aos banheiros e área de lazer que vinham 

obtendo menor pontuação nas avaliações dos discentes. As reformas 

estão incluindo adaptações que possibilitem o trânsito de pessoas com 

limitações físicas e ou portadores de necessidades especiais na 

perspectiva da INCLUSÂO; 

 Investimentos nos espaços das salas de aula como melhorias na 

iluminação, sistema de refrigeração do ambiente, substituição de 

projetores de multimídia; 

 Ampliação quantitativa dos bebedouros para o fornecimento de água 

potável a comunidade acadêmica; 

 Investimento na questão da segurança no interior e no entorno da IES 

através da contratação de serviços de empresa privada; 

Desta forma, a Instituição vem trabalhando, também, através de seus 

documentos institucionais e de curso (PDI, PPI e PPC) com mudanças 

pedagógicas para que os desempenhos de nossos acadêmicos melhorem, mas 

sobretudo, alcancem seus objetivos no mercado de trabalho. 

 


