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1 INTRODUÇÃO
O presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) refere-se ao período
de cinco anos (2015-2019) e visa traçar os caminhos institucionais a serem trilhados
pela Faculdade de Ciências Empresariais e Estudos Costeiros de Natal (FACEN),
indicando as prioridades que serão consideradas em sua gestão a partir de então.
Sua concepção se iniciou a partir da realização de um diagnóstico da
organização desenvolvido pela gestão, no ano de 2014, dentro das diretrizes
definidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Em seguida, a
construção deste Plano se deu de modo democrático, sendo construído a partir de
reuniões entre a mantenedora, a direção geral e os integrantes do corpo técnico da
IES, ao longo do ano de 2014 e início de 2015, sendo o seu trabalho de redação
final coordenado pela Mantenedora e aprovado por unanimidade pelo Colegiado
Superior da referida IES.
Nesse processo, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020 foi
elemento norteador para criação de um planejamento institucional para cinco anos.
No PNE, algumas diretrizes são indicadas, dentre as quais a FACEN se vê
diretamente comprometida nos quesitos:

I.

Superação das desigualdades sociais;

II.

Melhoria da qualidade do ensino;

III.

Formação para o trabalho;

IV.

Promoção da sustentabilidade sócio ambiental;

V.

Promoção humanística, científica e tecnológica do Rio Grande do Norte;

VI.

Difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão

democrática.

Tais princípios regem o presente documento, o qual vem firmar a intenção da
Faculdade em somar com as políticas públicas de democratização da educação no
ensino superior.
Com relação às desigualdades educacionais, a FACEN verificou que seu
alunado encontra-se em processo de mobilidade social, visto que são de classes
sociais mais vulneráveis, com idade entre 25 e 40 anos e de renda familiar entre 2 e
7 salários mínimos. Além disto, constatou-se que mais de 80% destes alunos
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trabalha durante o dia e estuda à noite. Para auxiliar este jovem a concluir seu curso,
feito com tanto esforço, a FACEN oferece ambiente acolhedor, corpo docente
capacitado e atividades diversificadas.
O ambiente acolhedor da FACEN dá-se, sobretudo, por meio do seu corpo de
funcionários, formado continuamente para uma boa convivência com o corpo
discente, ouvindo-o e facilitando o processo de resolução de seus problemas. Na
FACEN o aluno é corresponsável pelo desenvolvimento da Instituição, seja na
condição de aprendente dos conteúdos acadêmicos, seja como participante efetivo
de seus projetos de extensão e pesquisa. No tocante ao corpo docente, o mesmo se
destaca não só em sua formação em nível de mestrado e doutorado, mas na
disponibilidade em se engajar na filosofia humanística e compartilhadora. É com esta
base humanística e de corresponsabilidade que a FACEN tem conseguido
desenvolver uma variedade de projetos, uma gestão participativa, onde alunos,
gestores e funcionários se irmanam em favor de um objetivo comum, o bem da
coletividade.

2 PERFIL INSTITUCIONAL: HISTÓRICO, MISSÃO, OBJETIVOS E METAS
A FACEN – Faculdade de Ciências Empresariais e Estudos Costeiros de
Natal é uma instituição privada de ensino superior criada através do Ato Regulatório
nº 1372 datado de 04/07/2001 e publicado em 09/07/2001 para oferecer cursos
superiores nos termos da Lei n. 9.394/1996 (LDB), bem como para desenvolver a
pesquisa e a extensão em diferentes áreas do conhecimento, visando contribuir para
a educação e o desenvolvimento sociocultural do município de Natal/RN, de sua
região metropolitana e municípios circunvizinhos.
A FACEN se propõe a atuar na oferta do ensino superior nas áreas

de

ciências humanas e sociais, graduando profissionais bacharéis e licenciados.
Associada às suas áreas de atuação, a FACEN se propõe a desenvolver
atividades de extensão de diferentes naturezas: cursos, simpósios, conferências,
debates, treinamento profissional, prestação de serviços nas áreas técnica e
científica, desenvolvimento comunitário, programas, projetos de alcance sóciocultural, político e econômico.
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É através dos projetos de extensão que a FACEN quer estabelecer a sua
responsabilidade social com a população do Rio Grande do Norte e a sociedade em
geral.
A pesquisa e a produção científica na FACEN, associada ao ensino, à
extensão, à atividade de estágio ou como função específica, será estimulada e terá
por objetivos:
I. formar e aperfeiçoar o espírito científico do aluno;
II. renovar e atualizar a informação, a técnica e a metodologia da
aprendizagem;
III. permitir a plena criatividade do corpo docente e discente e seu
aprimoramento cultural;
IV. contribuir para melhor análise e compreensão da realidade sócioeconômico-cultural, com ênfase no do Rio Grande do Norte e da
Região Nordeste;
V. fornecer subsídios teórico-práticos para os programas de extensão,
para as atividades de estágio e para os projetos de intervenção
técnico-profissional na realidade social potiguar.
2.1 HISTÓRICO
A Faculdade de Ciências Empresariais e Estudos Costeiros de Natal - FACEN
- é uma instituição de Ensino Superior que teve seu credenciamento promovido pela
Portaria MEC nº 1.372 datado de 04/07/2001 e publicado em 09/07/2001, com sede
no município de Natal.
A trajetória histórica da FACEN começou ainda mais cedo, fruto de ações
educacionais de seus fundadores, que começaram suas atividades na década de
80, com a criação dos Colégios Bento Quirino e o Politécnico Ego SUM, nas cidades
de São Paulo, Campinas e depois Natal em 1999.
Desde credenciada, a faculdade iniciou suas atividades, mantida pelo Instituto
de Profissionalização, de Ensino e de Pesquisa - IPEP e, no decorrer de seu
funcionamento, enfrentou problemas, deixando de formar turmas por algum tempo.
Em decorrência dos problemas administrativos e financeiros enfrentados na
ocasião, no final do ano de 2012, a FACEN foi atingida pelo Despacho de
Supervisão SERES/MEC nº 197/2012, tendo em vista reiterados resultados
insatisfatórios no IGC nos anos de 2008 e 2011.
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No final do ano de 2013, a FACEN foi colocada à venda pela antiga
mantenedora e adquirida pela Sociedade Educacional do Rio Grande do Norte LTDA
– EPP, que herdou uma instituição sem alunos, enfrentando processo de supervisão
e um ambiente de desorganização e falta de registros dos acontecimentos
institucionais.
A partir da aquisição, a nova mantenedora passou a mobilizar seu efetivo no
sentido de viabilizar o funcionamento da Faculdade, tanto do ponto de vista legal
como do operacional, construindo documentos norteadores, regras e normas,
organizando os registros, bem como atuando para a captação de novos estudantes.
Percebendo

a

inviabilidade

de

funcionamento

no

endereço

de

credenciamento original, a nova mantenedora providenciou o aluguel de novo imóvel
e a Faculdade passou a funcionar neste novo endereço, com a finalidade de dar
melhores condições de ensino e aprendizagem aos seus professores e alunos.
A FACEN é a concretização de um projeto educacional de um grupo de
educadores e empresários, que possui uma expressiva experiência em educação
básica e superior. Buscando contribuir com o processo educacional da localidade em
que está situada propõe, nessa oportunidade, a oferta de ensino superior com a
finalidade de qualificar profissionais inicialmente na área de Administração e,
posteriormente, com metas de instituir outros cursos.
Conhecida pela nomenclatura de Faculdade de Ciências Empresariais e
Estudos Costeiros de Natal, a FACEN a partir do ano de 2014, conforme processo
de mudança de mantença protocolado junto ao Ministério da Educação, passa a ter
nova roupagem, administração e atuação no município de Natal, ampliando a base
de serviços prestados à comunidade em geral.
Tendo iniciado essa nova fase com atividades acadêmicas a partir do primeiro
semestre do ano de 2015, passou a oferecer inicialmente um curso de graduação e
vários cursos de pós-graduação Lato Sensu. Como complementação às suas
atividades de ensino, passam a ser desenvolvidos, gradativamente, projetos de
pesquisa e de extensão voltados para o desenvolvimento social, econômico e
educacional da região em que está inserida.
A médio e longo prazos a FACEN espera firmar-se na região como uma
instituição de referência na formação de profissionais de nível superior, formando
mão-de-obra de alto nível e contribuindo, principalmente, para o desenvolvimento
sustentável da sua localidade.
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2.2 MISSÃO

“Ser uma instituição de Educação voltada ao Ensino Superior, pautada no
respeito, na ética e na responsabilidade social, trabalhando pela aquisição do
conhecimento e desenvolvimento de habilidades e competências no Ensino, na
Pesquisa e na Extensão, colocando-se como promotora no acolhimento,

na

inclusão, e valorizando a diversidade e o sujeito cognoscente”.

2.3 OBJETIVOS

São objetivos da Faculdade:
I. estimular a criatividade, o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo e o respeito à diversidade cultural;
II. formar diplomados na área das Ciências Humanas e Sociais, aptos
para a inserção em setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, colaborando com sua
formação continuada;
III. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e, desse modo,
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e
possibilitar

a

correspondente

concretização,

integrando

os

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual
sistematizadora do conhecimento de cada geração;
V. refletir sobre os problemas sociais, realizando serviços especializados
à

comunidade

e

estabelecendo

com

esta

uma

relação

de

reciprocidade e de responsabilidade social;
VI. promover a extensão, aberta à participação da população, visando a
troca dos conhecimentos da tradição, do senso comum e da pesquisa
científica e tecnológica geradas na instituição.
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2.4 METAS

A Direção da FACEN tem consciência de que a qualidade dos processos
educativos constitui um procedimento a ser perseguido, uma vez que a prática social
afeta e modifica pessoas, influenciando a perspectiva histórica, de sentidos e
valores. Tendo elaborado uma proposta que conjuga, de forma consistente, as
atividades acadêmicas com a realidade brasileira e a local, a Faculdade busca
refletir seus princípios pedagógicos e suas políticas para a gestão acadêmica
através de suas atividades de ensino, extensão e iniciação científica.
Neste contexto, a Faculdade ciente de seu compromisso, trabalha na
perspectiva do alcance de uma satisfatória avaliação interna e externa dos alunos.
Para tanto, tem como objetivo intermediário ser uma Instituição de ensino
reconhecida no meio acadêmico pelos padrões de excelência do seu projeto
pedagógico e pela interação com organizações públicas e privadas e pelos serviços
prestados à sociedade potiguar. A partir de seus objetivos institucionais, a FACEN
estabeleceu para o período 2015-2019 um elenco de METAS, visando quantificar as
ações a serem desenvolvidas:

I. reativar, no 1º semestre do ano de 2015, o Curso de Bacharelado em
Administração, no formato presencial;
II. ofertar, no 1º semestre do ano de 2018, os Cursos de Licenciatura em
História, Geografia, Letras – Português e Filosofia;
III. ofertar, no 1º semestre do ano de 2019, dos Cursos de Bacharelado
em Serviço Social, Ciências Contábeis e Sociologia;
IV. estabelecer parcerias com entidades locais a partir de 2015, visando a
criação de ambientes para atividades práticas extramuros e estágios
curriculares para os alunos da Faculdade;
V. ampliar, a partir do 1º semestre de 2016, e a cada semestre letivo, o
acervo da Biblioteca, de modo a atender de forma adequada aos
novos cursos e disciplinas a serem oferecidas e a quantidade de
alunos matriculados;
VI. Reinstalar a CPA e elaborar o Projeto de Avaliação Institucional da
Faculdade a partir do 2º semestre de 2015;
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VII. implementar, a partir do início da primeira turma do curso de
graduação após sua reativação, as ações de atenção ao discente, tais
como, atendimento extraclasse, atividades de nivelamento para
alunos ingressantes, apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos,
serviço de apoio psicopedagógico;
VIII. criar o Programa de Bolsas Institucionais e parceria com empresas;
IX. implantar dos Programas de Monitoria, Iniciação Científica e Extensão
a partir do 2º semestre de 2016;
X. executar programas de atualização profissional, através da realização
de eventos técnicos e científicos, de forma a contribuir para a
formação de uma geração apta a incrementar o desenvolvimento
sustentável local;
XI. Instituir o Congresso Científico da Faculdade de

Ciências

Empresariais e Estudos Costeiros de Natal – CCIFACEN, a partir de
2016;
XII. ofertar cursos de pós-graduação lato sensu afinados com o curso de
graduação já ofertado, bem como os que vierem a ser autorizados, a
partir do 1º semestre da implantação de cada curso;
XIII. investir na formação profissional do pessoal técnico-administrativo,
focada na visão humanizada e acolhedora;
XIV. adquirir, até o final do segundo semestre de 2019, de um terreno para
construção da sede própria da FACEN;
XV. Iniciar a construção, no período do 2º semestre de 2019, da sede
própria da Faculdade, de forma a assegurar à comunidade acadêmica
espaços administrativos e pedagógicos adequados às atividades da
educação superior;
XVI. realizar anualmente a implantação de eventos técnico-científicos;
XVII. atualizar anualmente os equipamentos dos laboratórios de ensino;
XVIII. implantar dos planos de carreira docente e técnico-administrativo;
XIX. Implantar na gestão a prática da avaliação permanente dos processos
e da gestão da qualidade.
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3 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
3.1 INSERÇÃO REGIONAL

A Faculdade de Ciências Empresariais e Estudos Costeiros de Natal
(FACEN), localiza-se na capital do Estado do Rio Grande do Norte, cidade que tem
posição privilegiada na região nordeste do Brasil, estando na esquina da América do
Sul sendo, portanto, considerada "um dos quatro pontos mais estratégicos do
mundo". A cidade pertence à Mesorregião do Leste Potiguar e à Microrregião de
Natal, a capital potiguar possui uma área de 167.264 km², sendo a segunda capital
brasileira com a menor área territorial (maior apenas que Vitória, capital do Espírito
Santo), entretanto ela é a sexta maior capital do país em densidade populacional.
Fundada em 1599, às margens do Rio Potengi, a cidade é conhecida
mundialmente pelo fluxo turismo, já que conta com belas praias urbanas e
importantes monumentos que fazem parte de sua história como o Teatro Alberto
Maranhão e a Coluna Capitolina Del Pretti, localizados no Centro Histórico, além de
outras atrações como a Ponte Newton Navarro, o Museu Câmara Cascudo, o
Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, o Museu de Cultura Popular, a reserva
ambiental do Parque das Dunas, a Catedral Metropolitana e as praias de Ponta
Negra, Forte, dos Artistas, além da extensa Via Costeira. A cidade realiza
anualmente eventos bem representativos como a Feira Internacional de Artesanato
(FIART), o Carnatal, as festas juninas e o famoso Natal em Natal. É também
conhecida como a "Capital Espacial do Brasil", devido às operações da primeira
base de foguetes da América do Sul, o Centro de Lançamento da Barreira do
Inferno, hoje localizada no município limítrofe de Parnamirim, inserido na região
metropolitana da

Grande

Natal.

Historicamente a

cidade

teve

grande

importância durante a Segunda Guerra Mundial, quando uma Base Americana é
instalada nas proximidades, na famosa Parnamirim Field. Os aviões da base aliada
americana eram abastecidos no lugar onde foi por muitos anos o Aeroporto
Internacional Augusto Severo. Além disso, às margens do Rio Potengi, no bairro de
Santos Reis foi instalada a famosa “Rampa” para receber os hidroaviões nesse
período. Em 2014, a cidade foi uma das doze sedes da Copa do Mundo de 2014, o
que deixou para a cidade o legado do grandioso Estádio Arena das Dunas.
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De acordo com a estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em 2014 sua população era de 862.044 habitantes, sendo o
décimo nono município mais populoso do país. Sua região metropolitana, formada
por outros nove municípios, possui uma população de quase um milhão e meio de
habitantes, formando a quarta maior aglomeração urbana do Nordeste e a décima
sétima do Brasil.
Da população total, 425.792 eram do sexo feminino (52,98%) e 277.947 do
sexo masculino (47,02%). Todos os seus habitantes vivem na zona urbana, não
possuindo, portanto, população rural. Em relação à faixa etária, 176.182 possuíam
menos de

quinze anos (21,92%), 571.116 entre 15

e 64

anos

(71,06%)

e 56.441 acima dos 65 anos (7,02%). A densidade populacional era 4.805,24
hab./km², sendo esta a sexta maior dentre as capitais brasileiras. No gráfico 1 é
possível perceber o crescimento populacional da cidade nos últimos 138 anos.

Gráfico 1: Evolução demográfica do município de Natal (1872-2010)

Fonte: Site do IBGE

O município de Natal está dividido em quatro regiões administrativas:


Região Administrativa Norte ou Zona Norte: é a maior, tanto em área
territorial, quanto em

população,

com 303.543 habitantes

(Censo

de

2010), superando todos os municípios do interior do Rio Grande do Norte,
inclusive Mossoró, que é a segunda maior cidade do Estado. É separada das
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demais zonas administrativas pelo Rio Potengi e é formada por sete bairros:
Igapó, Lagoa Azul, Nossa Senhora da Apresentação, Pajuçara, Potengi, Redinha
e Salinas.


Região Administrativa Sul ou Zona Sul: é segunda maior zona de Natal em
extensão territorial e a terceira mais populosa da cidade, com 166.494 habitantes
(Censo de 2010). Assim como na Zona Norte, a Zona Sul de Natal também se
divide em sete bairros: Candelária, Capim Macio, Lagoa Nova, Neópolis, Nova
Descoberta, Pitimbu e Ponta Negra. Nela se localizam o Centro Administrativo do
Estado do Rio Grande do Norte (sede do governo estadual, no bairro Lagoa
Nova) e a Praia de Ponta Negra, próximo à divisa de Natal com Parnamirim.



Região Administrativa Leste ou Zona Leste: é a menos populosa de Natal,
com 115.297 habitantes (Censo de 2010), e ao mesmo tempo a que reúne o
maior número de bairros (doze no total): Alecrim, Areia Preta, Barro Vermelho,
Cidade Alta, Lagoa Seca, Mãe Luíza, Petrópolis, Praia do Meio, Ribeira, Rocas,
Santos Reis e Tirol. Mesmo com uma densidade populacional tão pequena, a
região tem uma intensa atividade comercial, recolhendo a maior parcela do ICMS
de todo os Estado.



Região Administrativa Oeste ou Zona Oeste: é a segunda zona mais populosa
do município, com 218 405 habitantes (Censo de 2010) e também a segunda
maior em área territorial. É formada por dez bairros: Bom Pastor, Cidade da
Esperança, Cidade Nova, Dix-Sept Rosado,
Felipe Camarão, Guarapes, Nordeste, Nossa
Senhora de Nazaré, Planalto e Quintas.
Zona Norte (Natal).
Zona Leste (Natal).
Zona Sul (Natal).
Zona Oeste (Natal).
Parque das Dunas.
Figura 1: Mapa mostrando a divisão do município de
Natal em bairros e zonas
Fonte: Site da Prefeitura Municipal do Natal

Economia

O Produto Interno Bruto (PIB) de Natal é o maior do estado do Rio Grande do
Norte. De acordo com dados do IBGE, relativos a 2013, o PIB do município era de

1

R$ 23.412.52 mil, concentrando,

sozinha,

cerca

de

40%

de

todo

o

PIB

estadual, sendo 1.444.513 mil são de impostos sobre produtos líquidos de subsídios
a preços correntes. O PIB per capita é de R$ 12.862,25. A principal fonte econômica
está centrada no setor terciário, com seus diversos segmentos de comércio,
funcionalismo público e prestação de serviços de várias áreas, como na educação e
saúde.
Por possui toda a sua população vivendo na zona urbana, o município possui
pouca tradição no setor primário. Na pecuária, em 2010 havia um rebanho
de 1.467 bovinos, produzindo 117 mil litros de leite, 295 suínos, 3.645 galos,
frangos, frangas e pintos, 25.430 galinhas, com uma produção de 622 mil dúzias de
ovos. No Censo Agropecuário de 2006 foram registrados 46 estabelecimentos
agropecuários de produtores individuais, com uma área produtiva de 163 ha,
2 cooperativas (372 ha), apenas uma sociedade pessoal ou consórcio e cinco
sociedades anônimas

(64

ha). No PIB municipal,

o

valor

adicionado

bruto

da agropecuária em 2009 foi de 15.241 reais.
Na cidade de Natal está a sede da Federação das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Norte (FIERN), organização fundada em 27 de fevereiro de 1953 e
reconhecida apenas no ano seguinte, por meio de uma carta sindical. A cidade se
destaca pela produção industrial diversificada e conta ainda com um distrito
industrial, localizado na divisa de Natal com a vizinha São Gonçalo do Amarante. Ali
concentra um polo de indústrias têxteis e de confecção, cujo setor já gerou mais de
quarenta mil novos postos de empregos. Em 2009, essa prestação de serviços era a
segunda maior geradora de fonte de riquezas para a cidade. Registra-se que
1.411.731 mil reais vinham deste setor.
O setor terciário de Natal e região metropolitana, que inclui comércio e
serviços, é bastante diversificado. A prestação de serviços rende 7.498.097 ao
Produto Interno Bruto do município, sendo, portanto, a maior fonte geradora do PIB
natalense, destacando-se na área comercial. A modernização do comércio em Natal
começou, sobretudo, a partir da década de 1940, quando norte-americanos
estiveram na cidade, durante a época da Segunda Guerra Mundial. A cidade possui
seis shoppings centers: o Shopping Cidade Jardim, localizado na Avenida
Engenheiro Roberto Freire; o Midway Mall, o maior shopping do Rio Grande do
Norte, localizado no bairro Tirol; o Natal Shopping Center, localizado no bairro da
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Candelária; o Praia Shopping, situado em Ponta Negra; o Norte Shopping, localizado
na zona norte; e o Shopping Via Direta, localizado em Lagoa Nova. A grande
quantidade de supermercados e de hipermercados instalados em Natal nos últimos
anos fez com que a cidade passasse a ser chamada pelos empresários de "Paraíso
dos supermercados".
De acordo com o IBGE, a cidade possuía, no ano de 2009, 22.166 unidades
locais, sendo que 20.657 dessas empresas e estabelecimentos comerciais eram
atuantes e havia um total de 594.025 trabalhadores, sendo que 311.104 eram do
tipo “pessoal ocupado total” e 282.921 do tipo “ocupado assalariado”. Salários
juntamente com outras renumerações somavam 5.165.331 reais e o salário médio
mensal de todo município era de 3,1 salários mínimos.
Transporte

Natal e região metropolitana são servidos pelo Aeroporto Internacional
Governador Aluízio Alves, localizado em São Gonçalo do Amarante, administrado
pela Inframérica Aeroportos, tornando-se o primeiro aeroporto do Brasil a ser cedido
à iniciativa privada, e inaugurado em 31 de maio de 2014. Foi construído para
substituir o antigo Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Parnamirim, que
deverá ser entregue à Força Aérea Brasileira (FAB).
O município de Natal é atravessado por uma única ferrovia em todo o seu
território, que começa na Paraíba, entra em território potiguar pelo município de
Nova Cruz, região agreste potiguar, passa por alguns municípios e chega à capital
potiguar, onde prossegue até o município de Macau, litoral norte do estado. Essa
ferrovia se estende por 479 quilômetros de extensão e está atualmente sob
responsabilidade da Transnordestina.
Natal abriga um dos dois portos do Rio Grande do Norte: o Porto de Natal,
localizado a três quilômetros da foz do Rio Potengi. Esse porto teve seu projeto
inicial aprovado em dezembro de 1922, por meio do decreto nº 15 277, tendo sua
execução no mesmo ano. Em 1932, o Departamento Nacional de Portos e
Navegação passou a administrar e a explorar o porto. Em outubro do mesmo ano, as
primeiras instalações foram inauguradas e o porto começou a funcionar. O porto
possui como destaque principal a exportação de frutas (cerca de 30% da
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movimentação total deste porto provém dessa exportação), recebe navios que
exportam açúcar e importam trigo e possui linhas que vão para a Europa, tendo
como paradas

principais os portos de Vigo(Espanha), Sheerness (Inglaterra)

e Roterdã (Países Baixos).
A capital potiguar ainda não possui metrô. Para tanto, em maio de 2011, foi
assinado pelo governo do Rio Grande do Norte um projeto que prevê a reforma do
trecho da linha férrea Ribeira-Extremoz e ainda a construção e implantação
do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), também denominado de metrô de superfície de
Natal. Quando pronto, o sistema possuirá onze estações, das quais três serão de
integração com ônibus e terá capacidade para transportar até cinquenta mil
passageiros diariamente. O metrô de Natal também possuirá semelhanças com o
metrô da região do Cariri, no sul do Ceará.

A Região Metropolitana
Formada por dez municípios, a Região Metropolitana de Natal (RMN)
apresenta-se como uma das regiões de maior dinamismo econômico e social do Rio
Grande do Norte. Do ponto de vista da urbanização, apresenta uma acentuada
diferença, pois a população rural de alguns municípios é superior à população
urbana.
A RMN corresponde a 5,16% do território estadual abrangendo

uma

superfície de 2.722,80 quilômetros quadrados. Sua população (segundo o censo
populacional de 2010 do IBGE) atingiu 1.350.840 habitantes. Isto já representa 42%
da população do Rio Grande do Norte. Além mais, 48% do Produto Interno Bruto do
estado vem da região. O maior município em área territorial é Ceará-Mirim com
739.686 km². Já Vera Cruz é o menor, com 92.117 km².
Juntos, sem a capital, os nove municípios da região metropolitana formam
uma população de 567.596 pessoas, segundo a estimativa do IBGE em 2012.

Figura 2: Região Metropolitana de Natal
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Fonte: Site da Prefeitura Municipal do Natal

Tabela 1: Municípios da Grande Natal

Município

Legislação

Área

População

(km²)

(2009)

PIB em

PIB per

R$

capita

(2008)

(2008)

Natal

LCE 152/97

170,298

810,780

8 656 932

10 847,40

Ceará-Mirim

LCE 152/97

739,686

68,580

290 640

4 311,15

Extremoz

LCE 152/97

125,665

24,550

369 463

16 440,35

Macaíba

LCE 152/97

512,487

70,586

608 621

9 311,69

Monte Alegre

LCE 315/05

200,000

20,670

80 288

3 872,73

Nísia Floresta

LCE 221/02

306,051

23,818

106 919

4 519,93

Parnamirim

LCE 152/97

120,202

208,425

1 654 984

9 255,08
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Município

São Gonçalo do

Legislação

Área

População

(km²)

(2009)

PIB em

PIB per

R$

capita

(2008)

(2008)

LCE 152/97

251,308

89,044

660 111

8 274,56

São José de Mipibu

LCE 221/02

293,877

40,149

196 777

5 163,53

Vera Cruz

LCE 391/09

92,117

10,725

40 347

3 787,79

2 811,691

1 375 052

12 665 085

Amarante

Total

9 700,95

Fonte: Site da Prefeitura Municipal do Natal

Neste contexto a FACEN inicia suas atividades no ano de 2015, após a
aquisição pela Sociedade Educacional do Rio Grande do Norte LTDA - EPP, na
cidade de Natal com o objetivo claro de contribuir com o processo de formação de
sua população, permitindo a geração de uma mão de obra capacitada para atuar em
todos os setores, uma vez que optou por iniciar seus trabalhos com um curso de
base em qualquer âmbito, o Curso de Administração. A localização da faculdade é
outro fator de grande contribuição neste contexto, uma vez que fica localizada
estratégicamente, na avenida mais movimentada de Natal, Av. Hermes da Fonseca
próximo ao maior Shopping de Natal.
Em termos educacionais, a região onde a Faculdade de Ciências
Empresariais e Estudos Costeiros de Natal – FACEN é instalada apresenta a
seguinte realidade quanto ao ensino médio e à população a que se destina: a região
da Grande Natal, constituída pelos Municípios supracitados, forma 108.693 alunos
no ensino médio, anualmente. A FACEN vem contribuir significativamente para que
os concluintes do ensino médio da Grande Natal tenham mais uma opção para dar
continuidade a seus estudos, chegando ao nível superior, promovendo, assim, um
elevado processo formativo para essa população.
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3.2 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS

As ações pedagógicas da FACEN serão sempre pautadas pela concepção do
processo de educação que tem como finalidade inserir o homem no contexto social,
trazendo como princípio básico o respeito às necessidades individuais, sociais e
morais. Nesta perspectiva, o indivíduo se torna um ser humano capaz de realizar-se,
de trabalhar eficazmente, de questionar e buscar a sua inserção em uma sociedade
harmoniosa.
As diretrizes pedagógicas da FACEN estão pautadas nos seguintes
princípios:
I. o curso de graduação da Faculdade e os próximos a serem
implantados devem ser criados a partir de um projeto único de
formação de profissionais qualificados para o mundo do trabalho,
tendo como núcleo a formação para a cidadania. Um projeto único de
formação significa buscar a unidade na diversidade dos perfis
profissionais definidos no projeto pedagógico de cada curso oferecido
pela Faculdade, tornando possível uma construção coletiva para uma
totalidade. Isto implica estabelecer relações democráticas no interior
da Faculdade, sendo imprescindível que a comunidade acadêmica
esteja sempre aberta para a reflexão sobre sua prática e mobilizada
pela vontade política de construir uma instituição capacitada para a
oferta de um ensino superior consistente, especializado e de
qualidade;
II. o respeito à diversidade nos cursos de nível superior oferecidos pela
Faculdade é fator essencial para a formação da cidadania no interior
da Instituição;
III. ainda que a FACEN possua uma estrutura administrativa própria e
integradora dos seus diferentes setores, existe uma dinâmica
diferenciada na gestão para cada curso, que deve ser respeitada e
valorizada no que se refere às iniciativas específicas que promovam a
melhoria da qualidade do ensino e da formação profissional.

Uma das questões em que a IES tem atenção especial é o Respeito à
diversidade e diferença. Neste sentido, a FACEN compreende que o atual processo
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de integração entre os países reforça a necessidade de promover ações visando
integrar o espaço local com o contexto mundial. A tendência de formação de uma
“aldeia global” incita a reflexão sobre o respeito às singularidades das instituições,
assim como o respeito à diversidade e diferença na construção de um mundo mais
justo.
Assim, a Faculdade reconhece a importância do respeito aos diversos grupos
sociais conforme reza o Artigo 5º de nossa Constituição - na busca do
desenvolvimento, apresentando-se intransigente com todo e qualquer tipo de
preconceito e coibindo comportamentos discriminatórios no interior de suas
instalações, a fim de garantir um ambiente educacional mais justo para todos.
Deste modo a IES acredita que deve se pautar pela concepção humanista em
sua relação com a comunidade acadêmica de modo geral e no contexto das aulas
em particular, a fim de propugnar por uma postura de vida democrática e ética, que
afirma que os seres humanos têm o direito e a responsabilidade de dar sentido e
forma às suas próprias vidas. Defende ainda que os valores humanos sejam
prioritários dentro do espírito da razão e do livre-pensamento.
A base ética na formação do profissional formado pela FACEN adota valores
de respeito ao ser humano e cultiva a responsabilidade social, a justiça, a
integridade, a diversidade, a inclusão social, o respeito às leis e regulamentos,
qualidades e princípios inerentes e indispensáveis à formação de um cidadão.
É a partir deste Projeto Pedagógico Institucional que se constituem os
projetos pedagógicos dos cursos, que oportunizam aos graduandos uma sólida
formação, com a capacidade de análise e articulação de conceitos e argumentos, de
interpretação e valorização dos fenômenos sociais, aliada a uma postura reflexiva e
visão crítica, que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão
para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, para o
trabalho e para o desenvolvimento da cidadania.

3.3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO

3.3.1 Plano para atendimento das diretrizes pedagógicas
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3.3.1.1 Programação de Pesquisa

Os projetos de pesquisa serão gerados nos cursos de graduação e pósgraduação, a partir das disciplinas curriculares, dos trabalhos de conclusão de curso
e de demandas da sociedade. No primeiro semestre de 2016 será implantado o
Programa de Iniciação Científica, que tem como objetivo desenvolver a produção
científica na FACEN, com foco no aluno como pesquisador.
A (s) Coordenação (ões) de Curso se responsabiliza (ão) por estimular os
professores para a elaboração e execução de projetos de pesquisas, junto com os
alunos, de modo a contemplar os propósitos de produção do conhecimento científico
e de sua responsabilidade social.

3.3.1.2 Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas

O atendimento às diretrizes pedagógicas tem como ponto de referência a
articulação entre as ações previstas nos projetos pedagógicos dos cursos de
graduação e as diretrizes constantes neste PDI, bem como no Projeto Pedagógico
Institucional (PPI).
As diretrizes curriculares de cada curso de graduação a ser oferecido pela
FACEN foram as principais referências para o estabelecimento dos critérios gerais
para definição do perfil do egresso, da seleção de conteúdos, dos princípios
metodológicos, do processo de avaliação, das práticas pedagógicas, das políticas de
prática profissional e das atividades complementares. O contexto social, econômico
e educacional da área de inserção da Faculdade foi outra referência para o
estabelecimento de critérios desses aspectos do projeto pedagógico de cada curso.
O atendimento às diretrizes pedagógicas estabelecidas nos projetos
pedagógicos será efetivado através de ações como:
I. ações metodológicas relativas à indissociabilidade entre ensinopesquisa-extensão

na

conduzidas

professores:

pelos

dinâmica

das
o

disciplinas

ensino

curriculares,

gerando

novos

conhecimentos para o aluno; o ensino articulado com a pesquisa,
estimulando o aluno a produzir novos conhecimentos; o

ensino
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articulado com a extensão, incentivando o aluno a prestar serviços à
sociedade, em especial, à população menos favorecida, contribuindo
para a inclusão social;
II. práticas pedagógicas que utilizem processos participativos na
construção do conhecimento;
III. práticas institucionais que estimulem a melhoria do ensino, a
qualificação docente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as
inovações pedagógicas e o uso de novas tecnologias educacionais.

3.3.1.3 Perfil do Egresso

O profissional formado pela FACEN deverá ter sólido preparo nos conteúdos
próprios da sua área de conhecimento, necessários ao embasamento de sua ação
profissional, para compreensão e intervenção positiva no contexto específico e
histórico-cultural do seu campo de atuação, de modo a atender os interesses e
necessidades da pessoa em diferentes faixas etárias, em diferentes contextos
sociais e manifestações da cultura nos aspectos técnicos, científicos e culturais,
atendendo as necessidades do desenvolvimento humano.
Este profissional deverá ser capaz de dominar as competências e habilidades
na sua área de atuação, contribuindo para o desenvolvimento teórico e prático da
mesma. O egresso do (s) curso (s) oferecido (s) pela FACEN deverá possuir
capacidade de análise e síntese dos conhecimentos adquiridos com abrangente
visão da realidade e atitude histórica, crítica e reflexiva. Além de ser capaz de
trabalhar com equipes multi e interdisciplinares e exercitar a liderança, assim como
ser criativo, com facilidade de adaptação de métodos e processos de treinamento ao
ambiente do trabalho. Estas são características gerais constituintes do perfil do
profissional formado pela Faculdade.
Para

que

sejam

conferidas

estas

competências

e

habilidades

aos

profissionais egressos do (s) curso (s) da Faculdade, a organização didáticopedagógica e os conteúdos programáticos das disciplinas estarão voltados para que
este profissional apresente, ao final do Curso, o perfil que lhe foi definido no projeto
pedagógico específico.
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3.3.1.4 Seleção de Conteúdos

Os conteúdos propostos para os cursos de graduação devem refletir as
concepções, objetivos e perfis profissionais que a Faculdade estabeleceu como
referenciais, bem como devem estar fundamentados nas diretrizes, princípios e
determinações estabelecidas em instrumentos legais específicos. O currículo de
cada

curso

deve

incluir

aspectos

complementares

de

perfil,

habilidades,

competências e conteúdos, de forma a considerar a inserção institucional do curso, a
flexibilidade

individual

de

estudos

e

as

demandas

e

expectativas

de

desenvolvimento da região.
Com base nestas referências, os cursos oferecerão currículos que atendam
as exigências acadêmicas, aprofundamento de conhecimentos, suscitando o
desenvolvimento da capacidade de análise e síntese, com ampla visão da realidade
e atitude crítica diante dela, agindo e interagindo na sociedade em que viverão os
profissionais formados pela FACEN.
A organização dos conteúdos articula as necessidades de conhecimento em
eixos ou áreas de conhecimento definidas nas diretrizes curriculares de cada curso,
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação-CNE. Esta articulação, que se
consolida nas disciplinas que integram as dimensões que os compõem, promove o
aprofundamento do saber específico de cada curso, que será favorecido por
atividades práticas de laboratório e na comunidade, bem como através do
engajamento em atividades de pesquisa e de extensão, tendo como referencial os
princípios de interdisciplinaridade, da contextualização e da articulação entre teoria e
prática.
A matriz curricular de cada curso de graduação será organizada de forma a
apresentar, em semestres letivos, os conteúdos de natureza científica cultural, as
atividades de práticas a serem vivenciadas no decorrer do curso, o estágio de
prática profissional e as atividades complementares, que irão propiciar os
conhecimentos e situações de aprendizagem necessárias para o desenvolvimento
das competências e habilidades exigidas no perfil do profissional formado pela
Faculdade.
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3.3.1.5 Princípios Metodológicos
A metodologia de ensino a ser desenvolvida pela FACEN tem como
fundamento o modelo pedagógico do aprender fazendo, em que o aluno é
familiarizado desde o início do curso com questões práticas, próprias da área
profissional respectiva.
O eixo de desenvolvimento deste modelo pedagógico promove a aquisição
dos conhecimentos de forma dinâmica através da ação-reflexão-ação. Assim, os
alunos discutirão com seus professores as questões atuais do curso, como também
os problemas encontrados nas comunidades da periferia a serem atendidas por
ações educativas e sociais que a FACEN pretende desenvolver, buscando nos
conteúdos curriculares as explicações teóricas que respaldem as intervenções
necessárias.
O planejamento pedagógico deverá assegurar o envolvimento do aluno em
atividades individuais e em grupo, que incluam, entre outras: aulas teóricas e
práticas; conferências e palestras de profissionais experientes; práticas em
laboratórios e na comunidade; projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por
professores em conjunto com os alunos; monitorias; consultas na biblioteca; práticas
integrativas voltadas para o desenvolvimento de competências e habilidades em
situações de complexidade variada, representativas do efetivo exercício profissional,
sob a forma de estágio supervisionado.
A interdisciplinaridade entre os conteúdos deve ser buscada de forma
horizontal (entre as disciplinas de um mesmo semestre) e na forma vertical (entre as
disciplinas dos diferentes semestres).
Cada professor fará constar em seu plano de curso a metodologia de ensino a
ser utilizada, em concordância com a natureza da disciplina e sua finalidade na
formação do aluno. Deverá ser enfatizada em todas as disciplinas curriculares, a
articulação efetiva entre teoria e prática. Além disso, os professores serão
incentivados a adotar metodologias inovadoras, centradas no modelo do aprender
fazendo, visando preparar os alunos para uma atuação articulada com a realidade
local e regional.

3.3.1.6 Processo de Avaliação
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As avaliações dos alunos deverão buscar o aprendizado adquirido nos
conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como parâmetro as competências e
habilidades exigidas no perfil profissional de cada curso, de acordo com as diretrizes
curriculares estabelecidas pelo CNE.
Serão utilizadas metodologias e critérios específicos para acompanhamento e
avaliação do processo ensino-aprendizagem nos cursos de graduação e pósgraduação, em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular
definidos pelo projeto de avaliação institucional da Faculdade.
O sistema de avaliação visa à aferição do desempenho do aluno de forma
continuada, permitindo a avaliação do processo e do resultado esperado, conforme
definido no projeto pedagógico do curso. A frequência às aulas e demais atividades
curriculares, permitida apenas aos alunos devidamente matriculados, é obrigatória,
vedado o abono de faltas. Para efeito de aprovação em disciplina, é requerido do
aluno, além do cumprimento das exigências de aproveitamento estabelecidas no
Regimento Interno desta IES, que haja frequência mínima em 75% (setenta e cinco
por cento) das aulas e demais atividades curriculares previstas na carga horária da
disciplina, considerando-se reprovado, automaticamente, aquele que não satisfaça
tal condição. O semestre letivo está dividido em duas unidades, e eventual exame
final, durante o período letivo, e expressando-se o resultado final em notas de zero a
dez.
A avaliação da aprendizagem é feita por disciplina, ou por conjunto de
disciplinas, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento, e seus critérios serão
divulgados aos alunos no inicio de cada semestre letivo e através dos planos de
ensino.
O professor, a seu critério e com a aprovação da respectiva coordenadoria,
pode promover trabalhos, exercícios, e outras atividades curriculares em classe, no
limite de trinta por cento da nota final de cada unidade. Os setenta por cento da nota
final da unidade devem constar de no mínimo de uma prova escrita, subjetiva,
individual e sem consulta.
Cabe ao docente à atribuição de notas de avaliação e a responsabilidade do
controle de frequência dos alunos, devendo o Coordenador fiscalizar o cumprimento
desta obrigação, intervindo em caso de omissão.
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É atribuída nota zero ao aluno que usar de meios ilícitos ou não autorizados
pelo professor, quando da elaboração dos trabalhos, de verificações parciais,
exames ou qualquer outra atividade, que resulte na avaliação de conhecimento, por
atribuições de notas, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por ato de
improbidade.
Independentemente de outros critérios, deve o professor atribuir nota 0,0
(zero) ao aluno que deixar de realizar avaliações ou quaisquer atividades
curriculares que lhes sejam pertinentes na data prevista.
O docente, a qualquer momento, ouvida a coordenação de curso, pode anular
qualquer avaliação, trabalhos, exames ou qualquer outra atividade, que resulte na
avaliação de conhecimento, se houver suspeitas de vícios ou uso de meios ilícitos.
Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de setenta e cinco por
cento às aulas e demais atividades escolares programadas, o aluno é aprovado: I.
independentes de exame final, quando obtiver resultado igual ou superior a sete,
correspondente à média aritmética das avaliações parciais realizadas durante o
período letivo; II. mediante exame final, quando obtiver resultado inferior a sete e
superior ou igual a três e alcançar média final não inferior a seis esta resultante da
média alcançada no semestre letivo e a auferida no exame final. As médias são
expressas em números inteiros com aproximação até a primeira casa decimal, sem
arredondamento. É considerado reprovado o aluno que:
I.

não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das aulas e
demais atividades programadas, em cada disciplina;

II.

não obtiver na disciplina, resultado final igual ou superior a seis, após
exame final.
É promovido ao período letivo seguinte o aluno aprovado em todas as

disciplinas do período cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência,
observando-se no ato da matrícula, a existência de pré-requisito para as disciplinas
a serem cursadas.
É vedada toda e qualquer atividade avaliativa (trabalho ou prova) relativa ao
processo avaliativo do semestre corrente, após o encerramento do período letivo,
conforme estabelece o calendário acadêmico da IES.
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3.3.1.7 Atividades de prática profissional, complementares e de estágios

Na FACEN os alunos serão estimulados desde o início do seu curso de
graduação a conviverem com a realidade de sua futura prática profissional. Nesta
perspectiva, a maioria das disciplinas curriculares tem prevista em sua carga horária
momentos de inserção na realidade do mundo do trabalho em sua área de atuação.
A ênfase no desenvolvimento da habilidade de tomada de decisão será uma
orientação a ser seguida pelos professores, visando o exercício da capacidade de
avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências
científicas.
Nos Projetos Pedagógicos do (s) Curso (s) oferecido (s) pela FACEN estão
previstas horas para a realização de atividades curriculares complementares, que
têm como finalidade propiciar aos alunos uma experiência em atividades de
enriquecimento de conteúdos teóricos e de prática profissional fora da sala de aula.
Dentre

as

atividades

previstas,

que

serão

integralizadas

sob

acompanhamento da Coordenação do Curso, estão: a participação em projetos e
cursos de extensão; o exercício da monitoria; a condução de pesquisas de iniciação
científica nas áreas de conhecimento dos cursos e de áreas afins; a participação em
eventos técnicos e científicos; realização de estágios extracurriculares; cursos em
outras áreas; etc.
Estas atividades serão comprovadas através de certificados e declarações,
conforme o caso, com o controle da Coordenação do Curso. O Conselho de Ensino
Pesquisa e Extensão (CEPEX) deverá regulamentar a operacionalização das
atividades complementares e suas correspondentes cargas horárias.
O estágio curricular supervisionado está previsto no Curso de Administração e
em todos os cursos de graduação e de licenciatura propostos para implantação
neste período de 4 anos, como um componente curricular direcionado à
consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do
formando, devendo cada coordenação de curso providenciar o correspondente
regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização.
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3.3.1.8 Inovações Metodológicas

No desenvolvimento dos cursos de graduação será incentivado o uso de
práticas pedagógicas inovadoras, que devem ser criadas e aplicadas tendo em vista
a flexibilização dos componentes curriculares. Tais inovações devem ser inseridas
tendo como critérios a articulação entre ensino, pesquisa e extensão; a promoção de
uma ação didática crítica, reflexiva e criativa; a realização de experimentos e
projetos pioneiros; atividades práticas desde o início do curso; uso de metodologia
de ensino que estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a
aprender; estímulo às dinâmicas de trabalho em grupo, que favoreçam a discussão
coletiva e as relações interpessoais positivas; uso de diferentes cenários de ensinoaprendizagem permitindo ao aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida,
da organização da prática e do trabalho em equipe multiprofissional, etc.

3.3.1.9 Integralização dos Cursos

A dinâmica de integralização dos cursos será estabelecida no projeto
pedagógico de cada curso, tendo como referência as diretrizes curriculares
nacionais, no caso da graduação, e a legislação específica, no caso da pósgraduação.
Os parâmetros comuns a todos os cursos de graduação são: aprovação em
todas as disciplinas curriculares, cumprimento da carga horária estabelecida para as
atividades complementares, aprovação no estágio curricular supervisionado e no
trabalho de conclusão de curso.

3.4 POLÍTICAS DE ENSINO

As políticas de ensino da FACEN fundamentam-se na Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; na
legislação que regulamenta os cursos superiores a serem oferecidos; e nas teorias
pedagógicas contemporâneas. Com base nesses fundamentos é que deverão ser
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definidos nos projetos pedagógicos dos cursos o perfil do egresso, a seleção de
conteúdos, os princípios metodológicos, o processo de avaliação, as políticas de
prática profissional e as atividades complementares.
O compromisso com a qualidade e com a inovação pedagógica permeará
todas as ações da Faculdade. Nossas ações inovadoras serão sempre buscar o
desenvolvimento de tecnologias úteis para a sociedade, acessíveis no que se refere
à possibilidade de assimilação em todos os sentidos e que resultem produtos
eficazes para o desenvolvimento social, econômico e educacional.
Os projetos pedagógicos do curso oferecido e daqueles a serem oferecidos
serão implementados de modo a atenderem plenamente os critérios e padrões de
qualidade exigidos pelo MEC para o corpo docente, para a infraestrutura geral e
específica, bem como para a organização didático-pedagógica. A pesquisa, a
extensão, a monitoria e a prática profissional na comunidade são consideradas
atividades acadêmicas complementares ao ensino.
Os cursos a serem oferecidos pela FACEN terão seus projetos elaborados a
partir de pesquisas de mercado, cujos resultados nortearão as decisões de sua
Mantenedora sobre a área do curso e o perfil do profissional que o mercado requer
em âmbito local e regional. Para os cursos de bacharelados e licenciaturas as
diretrizes curriculares nacionais emitidas pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE) serão as referências principais para a elaboração dos projetos pedagógicos.
No processo educativo desenvolvido na Faculdade, o empenho será para
oferecer qualidade e inovação na formação profissional de sua clientela, buscando
sempre:
I. Oferecer formação diferenciada pela atitude positiva em relação ao
seu processo de formação acadêmica;
II. Desenvolver a autonomia para a aprendizagem, tornando o educando
empreendedor de sua própria carreira e consciente de sua
responsabilidade social;
III. Estimular o engajamento e o comprometimento dos docentes com o
projeto pedagógico da Faculdade, empenhados no alcance de
autonomia da aprendizagem de seus alunos.

A execução dos projetos dos cursos de graduação e pós-graduação Lato
Sensu será acompanhada de forma permanente através das ações do Núcleo
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Docente Estruturante (NDE) de cada curso e pela Comissão Própria de Avaliação
(CPA) da FACEN. Os resultados da avaliação institucional serão utilizados para a
correção de rumos, redefinição de ações e estabelecimento de novas políticas.
Haverá todo o empenho da FACEN na adoção de práticas institucionais que
estimulem a melhoria do ensino, a capacitação docente, o apoio ao estudante, a
interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso de novas
tecnologias educacionais.
No referente à política de educação inclusiva, a FACEN pretende desenvolver
ações nos âmbitos interno e externo a partir das seguintes diretrizes:

I. instituir uma Política de Bolsas para os estudantes que apresentem
dificuldades para manter-se na Instituição, bem como para seus
funcionários que desejem qualificar-se na própria Faculdade;
II. adaptar da infraestrutura física e acadêmica para facilitar o acesso de
pessoas

com

deficiência

e

para

aquelas

que

apresentem

necessidades especiais;
III. contratar pessoal docente e técnico-administrativo com deficiência;
IV. desenvolver programas e projetos voltados às comunidades carentes,
idosos e escolas públicas que integram o entorno da Faculdade;
V. disseminar do conhecimento produzido por meio de atividades de
extensão na periferia de Natal e municípios circunvizinhos;
VI. fornecer assistência a setores e grupos sociais discriminados ou
subrepresentados na sociedade local;
VII. implementar um setor de apoio psicopedagógico ao aluno e à
comunidade;
VIII. Implantar sistema virtual para acesso acadêmico de alunos e
docentes, bem como para disciplinas on line.

3.5 POLÍTICAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A pesquisa e a produção científica na FACEN, associada ao ensino, à
extensão, à atividade de estágio ou como função específica, tem como objetivos:
I. formar e aperfeiçoar o espírito científico do aluno;
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II. renovar e atualizar a informação, a técnica e a metodologia da
aprendizagem;
III. permitir a plena criatividade do corpo docente e discente e seu
aprimoramento cultural;
IV. contribuir para melhor análise e compreensão da realidade sócioeconômico-cultural e educacional nacional, com ênfase na do Rio
Grande do Norte e da Região Nordeste;
V. fornecer subsídios teórico-práticos para os programas de extensão,
para as atividades de estágio e para os projetos de intervenção
técnico-profissional

na

realidade

social

norte-rio-grandense

e

nordestina.

A FACEN incentivará a pesquisa e a produção científica ao corpo docente,
por todos os meios ao seu alcance, entre os quais se destacam:

I. estímulo à formação de pessoal em cursos de pós-graduação ou de
outras instituições nacionais ou estrangeiras;
II. concessão de auxílios para execução de projetos específicos;
III. intercâmbio com outras instituições científicas, estimulando os
contatos entre professores e o desenvolvimento de projetos comuns;
IV. realização de convênios com instituições, visando a programas de
investigação científica;
V. divulgação dos resultados das pesquisas realizadas;
VI. promoção de congressos, simpósios e seminários para estudo e
debate de temas científicos, bem como participação em iniciativas
semelhantes de outras instituições.

Para a implementação da pesquisa como atividade permanente na
Faculdade, em seu segundo ano de funcionamento após aquisição pela nova
mantenedora será instalado o Programa de Iniciação Científica voltado para o
desenvolvimento de pesquisas pelos estudantes com orientação dos professores,
bem como grupo de estudos. A iniciação científica, na FACEN, terá a finalidade de
estimular o espírito científico no corpo discente, possibilitando a produção

de
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conhecimento e incentivando o trabalho de pesquisa como instrumental técnicoprofissional.
O aluno que realizar Iniciação Científica desenvolverá atividades relacionadas
com pesquisa na área do curso no qual está vinculado, prioritariamente, podendo
ser beneficiado no Programa de Bolsas com a bolsa de pesquisa. O
acompanhamento e a avaliação dos projetos de iniciação científica aprovados
deverão ser feitos por meio de relatórios semestrais e pela frequência do bolsista,
encaminhados à Coordenação de Iniciação Científica até dez dias após a conclusão
do projeto, acompanhados do parecer do orientador sobre o desempenho

do

bolsista no período.
Os resultados das pesquisas conduzidas por professores, bem como aquelas
desenvolvidas pelos alunos dentro do Programa de Iniciação Científica, serão
apresentados em seminários anuais com participação da comunidade externa.
No tocante a este aspecto, destaca-se o papel do professor orientador,
enquanto responsável por instigar a reflexão na atividade estudantil, de modo a
despertar talentos potenciais, dinamizando a criação e estruturação de projetos de
Pesquisa. Além disso, faz parte de suas atribuições, o fortalecimento dos princípios
éticos, da autoconfiança e da postura crítica nos estudantes envolvidos com a
pesquisa, pois, tais disposições conferem a consistência e a qualidade necessárias
ao processo de produção científica.
Neste contexto, nos primeiros anos de implantação do Programa de Iniciação
Científica delimitar-se-á suas linhas de pesquisa para o desenvolvimento

de

projetos. Dentro de cada linha, os temas afins que formarão as bases de pesquisa
respondem à autonomia interna de cada curso.
Para o desenvolvimento das ações de Iniciação Científica, a FACEN
concederá anualmente bolsas, na forma de descontos na mensalidade do curso,
para alunos pesquisadores, promoverá eventos para a publicação de trabalhos,
desenvolverá site na web para abrigar os artigos publicados e consolidará em livros
as produções. O percentual da bolsa e sua duração são estipulados no Edital, ou
estipulados por organismos de fomento, financiadores das pesquisas.
A bolsa poderá ser cancelada, a qualquer tempo, mediante solicitação do
aluno pesquisador, do professor-orientador, ou do coordenador do Programa,
incluindo assinatura de termo de desligamento firmado pelo solicitante ou
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proponente, sujeitando-se o aluno às sanções previstas regimento interno e por
outros documentos oficiais da Faculdade.

3.6 POLÍTICAS DE EXTENSÃO

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n. 9.394) define
a Extensão acadêmica como uma “via de mão-dupla” na qual a comunidade
acadêmica serve à comunidade, mas tem a oportunidade de elaborar mais
realisticamente seu conhecimento acadêmico tendo por base as demandas da
sociedade. Assim, esclarece a LDB de 1996:
No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado
que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento.
Esse fluxo, que estabelece a troca de saberem sistematizados, acadêmico e
popular, terá como consequências a produção do conhecimento resultante
do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do
conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na
atuação da Universidade.

Assim, a Extensão é percebida pela FACEN como via de aprendizado e de
desenvolvimento local, aproximando os saberes acadêmicos da população que
deles necessita. Logo, a Extensão é uma atividade acadêmica capaz de imprimir um
novo rumo ao ensino superior brasileiro e de contribuir significativamente para a
transformação social.
Deste modo, a FACEN projeta criar uma articulação permanente com
instituições da sociedade civil, com o setor produtivo e os poderes públicos
constituídos, com vistas à constante ampliação de sua inserção social.
As atividades de Extensão podem ser de diferentes naturezas: consultorias,
assessorias, cursos, simpósios, conferências, debates, treinamento profissional,
prestação de serviços nas áreas técnica e científica, desenvolvimento comunitário,
programas, projetos de alcance econômico, sócio-cultural e político, realizadas
interna ou externamente a Faculdade. Poderão ser de iniciativa das Coordenações
de Curso, dos professores, do corpo discente ou de demandas da própria
sociedade, de forma a garantir a articulação do ensino, pesquisa, extensão, a prática
de estágio curricular e o desenvolvimento de projetos de caráter interdisciplinar.
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3.6.1 Programas e Projetos de Extensão
As atividades de extensão constarão no Plano Semestral de Trabalho da (s)
Coordenação (ões) de Curso, envolvendo demais órgãos da Faculdade, discentes e
docentes.
À(s) Coordenação (ões) de Curso cabe o encaminhamento para a
Coordenação de Iniciação Científica e Extensão, e junto a ela apreciar, aprovar,
executar e avaliar as ações e projetos de extensão, seu conteúdo técnico, os prazos
para a sua execução e a prorrogação dos mesmos, bem como avaliar seus
relatórios.
As atividades de extensão serão coordenadas pelo Coordenador de Iniciação
Científica e Extensão, pelo coordenador do curso e professor responsável pelo
projeto de extensão. A aprovação das atividades de extensão fica condicionada à
garantia da disponibilidade dos recursos humanos, materiais e financeiros para a
sua plena execução.
3.6.2 Cursos de Extensão
Os Cursos de Extensão devem articular a comunidade acadêmica com as
necessidades concretas da sociedade, num confronto permanente entre a teoria e a
prática, como pré-requisitos e consequência dos programas de extensão.
A criação de Cursos de Extensão poderá ser proposta pela (s) Coordenação
(ões) de Curso e outros órgãos da Faculdade, inclusive diretórios e centros
acadêmicos, ou, ainda, por instituições organizadas da sociedade e entidades
públicas e privadas. Os Cursos de Extensão possibilitarão disseminar o
conhecimento produzido nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade e
serão programados a partir de demandas identificadas no desenvolvimento das
disciplinas teóricas e das práticas profissionalizantes.
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3.7 POLÍTICAS DE GESTÃO
A gestão estratégica da FACEN está fundamentada na qualidade de seus
serviços educacionais, na inovação de propostas e procedimentos, bem como no
enfoque de suas ofertas de cursos e serviços a partir da análise das demandas da
sociedade.
As diretrizes que norteiam a gestão estratégica da Faculdade objetivam a
construção de um trabalho coletivo, com participação efetiva dos diferentes
segmentos da comunidade acadêmica. Tendo como referência a sua missão,
objetivos e metas, a FACEN irá empenhar-se em desenvolver as ações institucionais
necessárias ao pleno cumprimento de seu projeto político-pedagógico, o qual tem
como respaldos os critérios e padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da
Educação (MEC), através das Secretarias de Educação Superior (SESU), de
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) e de Educação Profissional
e Tecnológica (SETEC), para o corpo docente, para a infraestrutura geral e
específica e para a organização didático-pedagógica.
A gestão institucional da Faculdade está constituída na forma de órgãos
deliberativos, órgãos executivos, órgãos técnico-administrativos e órgãos de apoio
acadêmico, que se estruturam e funcionam em conformidade com o que estabelece
o seu Regimento Geral.
3.7.1 Política de Gestão Acadêmica

A definição das políticas para a Gestão Acadêmica na FACEN está prevista
em seu Regimento Interno e é competência do CEPEX - Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão, órgão de natureza normativa, consultiva e deliberativa, que
orienta, coordena, supervisiona e estabelece as diretrizes e políticas, das atividades
de Ensino, Iniciação Científica e Extensão, assim como os seus desdobramentos,
inclusive para efeito orçamentário.
O Projeto Pedagógico Institucional tem como política de ensino o
oferecimento de cursos concebidos, a fim de que os egressos tenham uma sólida
formação para o mundo de trabalho, amparados por um embasamento humanístico,
que lhes proporcione condições de adquirir uma visão abrangente da realidade em
que atuarão. O PPI foi desenvolvido estrategicamente para atender à missão do

(s)
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curso (s), cujo desempenho e conhecimento atualizados permitem contribuir

de

modo eficaz para o desenvolvimento socioeconômico-cultural do estado do Rio
Grande do Norte e da Região Nordeste.
A Faculdade entende que a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e
Extensão está na base de sua política de gestão acadêmica, uma vez que estes
elementos da ação formativa não se reduz a conhecimentos técnicos das áreas de
atuação, mas formadores de um conhecimento de mundo na formação cidadã.
3.8 RESPONSABILIDADE SOCIAL
A FACEN, consciente de seu compromisso social, se propõe a desenvolver a
educação superior como bem público e expressão da sociedade democrática e
pluricultural, cultivando o respeito às diferenças e à solidariedade.
Buscando contribuir para o desenvolvimento regional e a inclusão social,
pretende desenvolver programas em que alunos e professores de todos os seus
cursos de graduação, possam realizar estudos, pesquisas, diagnósticos e prestar
atendimento às comunidades carentes da periferia e dos municípios da Grande
Natal, com ações nas áreas de Ciências Humanas e Sociais. Desta forma estará
incorporando o tema responsabilidade social em todas as suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
Nas áreas dos cursos de graduação a serem oferecidos durante a vigência
deste PDI serão desenvolvidos diferentes projetos em parceria com instituições da
comunidade, que promovam impacto na melhoria dos níveis de inclusão social, tais
como: direitos do cidadão; campanhas de defesa e proteção ao meio ambiente;
cooperação para a promoção social nos municípios que integram a área
metropolitana. A IES prevê a inserção da lógica da Responsabilidade Social nas
atividades do (s) curso (s), integrando-se informalmente, entretanto necessariamente
ao currículo dos cursos. A IES trabalha para que a Responsabilidade Social possa
fazer parte das atividades de sala e extra-sala, do dia a dia, e em especial nas
atividades de extensão.
Serão também desenvolvidos Programas voltados para a realização de ações
que favoreçam a população com carência econômico-financeira ou pertencente a
grupos que sofrem preconceitos ou rejeições sociais; prestação de serviços a
comunidades carentes e promoção do desenvolvimento comunitário dessas
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comunidades; apoio a jovens pertencentes a grupos de riscos; a crianças e idosos
abandonados; promoção de ações que favoreçam o empreendedorismo de
comunidades e de municípios da região com vistas ao desenvolvimento econômico e
social; ações em defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural. Nesta perspectiva a FACEN disporá inicialmente de
dois projetos, o InsereFACEN e o LongeVIDAde, a serem implantados no final de
2015 e início de 2016. O primeiro tem como objetivo a participação em campanhas
sociais que ajudem a desenvolver no aluno um comprometimento com as resoluções
dos problemas sociais.
Nesta perspectiva a FACEN, como instituição de Ensino Superior se
compromete com a formação de seus alunos e desenvolvimento da sociedade
inserindo seu corpo discente e docente em atividades sociais como Dia da mulher,
Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia das mães, Dia dos pais, Natal, Dia das crianças,
sempre promovendo campanhas, ou se engajando em outras existentes através do
projeto INSERE FACEN. O projeto prevê a participação de alunos e professores,
seja com campanhas de doação, com atividades de lazer, elaboração de cartilhas
informativas, minicursos, palestras.
Já o Projeto LongeVIDAde buscará ampliar o repertório de saberes dos
cidadãos acima de 65 anos, a fim de garantir uma vida cada vez mais saudável,
independente e vivaz. Afim de contribuir com a cultura do envelhecimento
independente e com bem estar é que a FACEN está em fase de aplicação neste ano
de 2015 no qual os idosos das comunidades mais próximas de sua sede poderão
participar, cursando disciplinas, uma vez por semana, tendo alunos como
mediadores e por fim tendo sua biografia escrita e compilada em cadernos
intitulados “LongeVIDAde”. O projeto consiste numa atividade de extensão que
envolve alunos e professores da graduação e pós-graduação da FACEN e fará uso
de metodologias variadas como: roda de conversa, recreação, além de exposições
didáticas sobre conteúdos pertinentes a atualização social e envelhecimento
saudável e independente.
Os dirigentes da FACEN assumem um compromisso permanente em defesa
da ética em suas ações e na formação de sua clientela, zelando pela lisura e
transparência de seu trabalho como educadores. Imbuídos desses propósitos, os
dirigentes da Faculdade, de forma a envolver seus professores e alunos, pretendem
desenvolver as seguintes ações de impacto social:
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I. formação de profissionais capacitados para o mundo do trabalho,
capazes de influir positivamente na sociedade, tanto no campo
técnico quanto no campo humanístico;
II. oferta diversificada de cursos e serviços à sociedade, de forma a
permitir que um número significativo de pessoas tenha acesso ao
conhecimento científico e usufrua de benefícios produzidos por esse
acesso;
III. manutenção de parcerias com instituições públicas e privadas,
organizações não governamentais e outros setores da

sociedade,

com vistas a beneficiar a população em suas necessidades e
demandas sociais;
IV. promoção periódica de ações sociais nas comunidades mais carentes
de Natal, com vistas a identificar as necessidades da população
menos favorecida e contribuir para a melhoria de sua condição de
vida;
V. desenvolvimento de programas de: (1) desenvolvimento comunitário e
(2) solidariedade na prestação de serviços à comunidade, com
participação direta de seus alunos, de modo a estimular o exercício da
cidadania

desde

o

processo

de

profissionais graduados na Faculdade.

formação

acadêmicas

dos
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4 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO
INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS

E

DESENVOLVIMENTO

DA

4.1 OFERTA DE CURSOS
Quadro I – Cursos de Graduação e Pós-Graduação
Nº
turmasano/nº
alunosano

Ano/semestre
previsto para o
início de
funcionamento

Nº de
alunos/tur
ma

Nº
turmas/
ano

N=50

N=06

N=06/3
00

2015.1

Em
funcionamento

N=50

N=02

N=02/1
00

2015.2

Em
funcionamento

Lato Sensu/
Especializaç
ão
Lato Sensu/
Especializaç
ão

3.400/
4 anos/
8 semestres
420 /
14 meses /
3 semestres
490 /
18 meses /
3 semestres
870 /
28 meses /
5 semestres

N=50

N=02

N=02/1
00

2015.2

Em
funcionamento

N=50

N=02

N=02/1
00

2015.1

Em
funcionamento

Lato Sensu/
Especializaç
ão
Lato Sensu/
Especializaç
ão

740 /
29 meses /
5 semestres
450/
18 meses/
3 semestres

N=50

N=02

N=02/1
00

2015.1

Em
funcionamento

N=50

N=02

N=02/1
00

2015.2

Em
funcionamento

Curso

Modalidade

Administração

Bacharelado

Gestão Escolar e
Coordenação
Pedagógica
Educação Infantil

Lato Sensu/
Especialização

Psicopedagogia
Institucional e
Clínica com ênfase
na Educação
Especial
Urgência e
Emergência
Integrado com UTI
Enfermagem do
Trabalho

Carga
Horária/
Duração anos
e semestres

Situação atual

4.2 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS

Quadro I – Programação de Abertura de Cursos de Graduação
Curso

Modalidade

Serviço Social

Bacharelado

Ciências
Contábeis

Bacharelado

Letras

Licenciatura

História

Licenciatura

Geografia

Licenciatura

Farmácia

Bacharelado

Carga Horária/
Duração anos e
semestres

3.440h/
5 anos/
10 semestres
3.000h/
4 anos/
8 semestres
3.200h/
4anos/
08semestres
3.035h/
04 anos/
08 semestres
2.400h/
4 anos/
8 semestres
4.000h/
5 anos/

Nº de
alunos/t
urma

Nº
turmas/a
no

Nº turmasano/nº
alunos-ano

Ano/semestre
previsto para o início
de funcionamento

T=50

T=02

T=02/100

2º/2019

N=50

N=02

T=50
N=50

T=02
N=02

T=02/100
N=02/100

1º/2018

T=50
N=50

T=02
N=02

T=02/100
N=02/100

1º/2018

T=50
N=50

T=02
N=02

T=02/100
N=02/100

1º/2018

M=50
N=50

M=02
N=02

M=02/100
M=02/100

2º/ 2019

N=02/100

1º/2019
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10 semestres
Educação Física

Bacharelado

Enfermagem

Bacharelado

2.680h/
4 anos/
8 semestres
4.500h/
5 anos/
10 semestres

M=50
N=50

M=02
N=02

M=02/100
N=02/100

1º/2018

M=50
N=50

M=02
N=02

M=02/100
N=02/100

2º/2018

Quadro II – PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Gestão Escolar e Coordenação
Pedagógica
Educação à Distância e
Tecnologias Interativas
aplicadas à Educação
Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS)
Educação Infantil
Transtornos Globais
Psicopedagogia Institucional e
Clínica com ênfase na Educação
Especial
Psicomotricidade

50

N°
vagas
p/ano
100

50

100

2018

50

100

2016

50
50
50

100
100
100

2016
2016
2016

50

100

2017

MBA em Marketing
Urgência e Emergência
integrado com UTI
Enfermagem do Trabalho
Psicopedagogia Institucional e
Clínica

50
50

100
100

2017
2016

50
50

100
100

2016
2017

CURSO

Nº vagas
p/semestre

Semestre/
Ano
oferta
2016
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5. PERFIL DO CORPO DOCENTE

O corpo docente da FACEN está estruturado em conformidade com o que
estabelece a minuta do Plano de Carreira Docente, protocolado e aguardando
homologação no Ministério do Trabalho. De acordo com este Plano são
consideradas atividades docentes próprias do magistério superior:
I. as pertinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão, que visem a
produção e transmissão do conhecimento e à ampliação do saber e
da cultura;

II.ainda no desempenho de suas atividades, pode o docente, encarregarse da organização e coordenação de curso, programas especiais e,
igualmente, organizar e dirigir, fora do centro docente, cursos do ensino
prático da(s) disciplina(s) que leciona;

III. o docente que assumir função gratificada administrativa, de direção
acadêmica, de coordenação de curso de graduação ou coordenação
de programa deverá assumir o vínculo em, pelo menos, uma
disciplina dentro de sua área de atuação, exceto em situações
particulares

definidas

pela

Direção

Geral,

com

anuência

da

Mantenedora.

A Carreira Docente da Faculdade é regida pelas leis trabalhistas, pelo
Regimento Interno da Faculdade e pelo Plano de Carreira específico. A IES coloca
como meta no início deste quadriênio o protocolo do Plano de Cargos e Salários
Docente no Ministério do Trabalho, aumentar a carga horária dos professores com
atividades fora de sala de aula e expandir o quadro docente.

5.1 REQUISITOS DE TITULAÇÃO

De conformidade com o Plano de Carreira Docente, o cargo de professor
efetivo da FACEN está estruturado em três categorias:
I. Professor Doutor;
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II. Professor Mestre;
III. Professor Especialista.

As categorias funcionais são diretamente proporcionais às exigências de
titulação. Cada categoria profissional possui cinco níveis, da letra “A” até a letra “E”,
cuja progressão obedece ao processo de avaliação do desempenho acadêmico
(critérios em anexo) e tempo de magistério superior na Faculdade, alternadamente
Constituem requisitos para ocupação das categorias pelos professores
integrantes do quadro permanente da Faculdade:
I – Para categoria funcional DN III, docentes portadores do título de Doutor,
obtido em cursos credenciados e reconhecidos na forma da lei, com experiência
profissional comprovada, relevante e aplicável às atividades acadêmicas sob sua
responsabilidade.
II – Para categoria funcional DN II, docentes portadores do título de Mestre
e/ou Doutor, obtido em cursos credenciados e reconhecidos na forma da lei, com
experiência profissional comprovada, relevante e aplicável às atividades acadêmicas
sob sua responsabilidade.
III – Para categoria funcional DN I, docentes portadores do título de
Especialista, Mestre e /ou Doutor, obtidos em cursos credenciados e reconhecidos
na forma da lei, com experiência profissional comprovada, relevante e aplicável às
atividades acadêmicas sob sua responsabilidade.
A qualificação básica para qualquer categoria docente é demonstrada pela
posse de diploma expedido por curso superior reconhecido pelo MEC, na área da
disciplina lecionada. A titulação mínima é de especialista, obtido em curso de pósgraduação lato sensu que atenda às exigências do Conselho Nacional de EducaçãoCNE.
5.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

A contratação de professores acontecerá a partir de processo seletivo com
análise de títulos, experiência profissional na área específica e em atividades de
magistério, execução de uma aula teórica, prática ou teórico/prática, conforme a
natureza do conteúdo, após solicitação da Coordenação do Curso, onde há a vaga a
ser suprida.
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As normas de realização da seleção para preenchimento de cargo de
professor serão estabelecidas pela Diretoria Acadêmica da FACEN, em consonância
com a Diretoria da Entidade Mantenedora, através de edital específico para cada
processo seletivo, que deverá ser homologado pelo Conselho Superior.
O ingresso na carreira do magistério da Faculdade ocorre com a admissão,
sob o regime exclusivo da consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e obedece aos
critérios estabelecidos neste PCD.
O processo de seleção para ingresso na carreira do magistério é realizado por
uma Banca Examinadora designada pelo Setor de Recursos Humanos junto a
Direção Acadêmica e compreende as etapas de análise curricular, entrevista e prova
didática.
A contratação de docente é da competência da Entidade Mantenedora,
atendendo encaminhamento da Direção Geral e o docente selecionado, quando
contratado, integrará a carreira docente da Faculdade.
O ingresso de docente, em qualquer das categorias profissionais previstas no
art. 6º, será feito no nível de referência inicial da categoria.
O professor ingressante na carreira docente da Faculdade cumprirá estágio
probatório por dois semestres letivos, sendo, no período, submetido à avaliação do
desempenho docente.
O reingresso de docente na Faculdade, a critério da Instituição, poderá
ocorrer na mesma categoria e nível funcional que ocupava quando do desligamento,
observando-se o art. 6º deste Plano e a respectiva existência de vaga no Quadro de
Lotação.

5.3 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE
TRABALHO

O Plano de Carreira Docente da FACEN define um conjunto de apoio e
incentivo para que seus professores se atualizem ou se qualifiquem, como:
I. considera como de efetivo exercício, para todos os efeitos, os dias em
que o ocupante de cargo de professor se afastar do serviço
virtude de comparecimento a congressos e outros

em

certames
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educacionais, culturais, técnicos ou científicos, mediante autorização
da Instituição;
II. participação em delegação esportiva ou cultural de representação da
FACEN ou de excursões acadêmicas programadas;
III. missão ou treinamento de interesse da administração.
A FACEN concede afastamento remunerado a seus professores, para:
I. participar

de

grupos

de

trabalho

constituídos

pela

Entidade

Mantenedora ou pela FACEN, para a execução de tarefas relativas à
educação superior ou afins;
II. frequentar cursos de pós-graduação, treinamento, aperfeiçoamento
ou estágios e exercer atividades de ensino e pesquisa em instituições
de ensino nacionais ou estrangeiras, no exclusivo interesse da
FACEN.
Dentre os direitos do professor reconhecidos pela FACEN encontra-se o de
ter assegurada a oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização e
especialização profissional.
Este conjunto de incentivos constitui-se em políticas eficazes à atualização e
à qualificação docente. Alguns incentivos são autoaplicáveis, bastando apenas a sua
requisição a quem de direito para usufruí-los, enquanto que outros necessitarão de
regulamentação específica, com homologação pelo Conselho Superior da FACEN.
A progressão no quadro de referência dos docentes é estruturada tomando
como base o nível “A” da categoria, aplicando-se o percentual de quatro por cento
(4%) entre os níveis salariais de cada categoria funcional.
As promoções dos docentes serão concedidas por tempo de serviço ou por
avaliação de desempenho. As promoções por tempo de serviço terão como critério a
passagem do professor para um nível imediatamente superior ao que pertence, com
interstício mínimo de 01 (um) ano e máximo de 02 (dois) anos por tempo de
docência na FACEN. A promoção por desempenho é um processo contínuo e
sistemático de verificação da atuação do professor no cumprimento de suas
atribuições, possibilitando o seu desenvolvimento profissional na carreira. As normas
para avaliação de desempenho do pessoal docente serão propostas pela Comissão
de Enquadramento e Avaliação Docente, ouvida a Área Acadêmica, no que couber,
e encaminhadas para Direção Geral, a fim de submeter à apreciação da
Mantenedora.
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O professor da FACEN será submetido a um dos seguintes regimes de
trabalho:
O professor integrante da carreira docente será contratado para o regime de
trabalho em tempo integral – TI, regime de tempo parcial – TP ou horista.
Entende-se por Regime de Trabalho em Tempo Integral aquele em que
compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho, na mesma instituição,
nele reservado o tempo de, pelo menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa,
trabalhos de extensão, planejamento e avaliação.
Entende-se por regime de Trabalho em tempo parcial o “Docente contratado
atuando com 12 ou mais horas semanais de trabalho na mesma instituição,
reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e
orientação de estudantes”.
Para fins deste Plano, entende-se por regime de trabalho horista aquele que
corresponde ao docente contratado pela instituição exclusivamente para ministrar
aulas, independentemente da carga horária contratada, ou que não se enquadre em
outros regimes de trabalho.
São consideradas como horas de atividades pedagógicas aquelas destinadas
ao planejamento das aulas, à preparação da avaliação da aprendizagem do aluno, à
colaboração com a administração da Faculdade, às reuniões de Órgãos Colegiados,
ao atendimento e orientação de aluno, e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo
com a proposta pedagógica de cada Coordenação de Curso.

5.4 PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DOS PROFESSORES
DO QUADRO

A substituição ocorrerá quando o Diretor Geral da FACEN designar professor
para exercer, temporariamente, as funções de outro em suas faltas ou
impedimentos. Poderá ser substituído, em caráter de emergência, o professor que
se afastar de suas funções, em virtude de doença ou por qualquer outro motivo de
ordem legal, quando esse afastamento prejudicar as atividades de ensino.
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A substituição será obrigatória quando o afastamento for igual ou superior a
15 (quinze) dias, cabendo ao Coordenador de Curso indicar o substituto ao Diretor
Geral, para solicitação de contratação.
O substituto será preferencialmente professor integrante do quadro docente
da Faculdade. Não havendo professor disponível na Faculdade, a substituição será
feita através de contrato temporário, pelo prazo da substituição.
Cronograma de expansão do corpo docente na vigência do PDI

Na medida em que forem autorizados novos cursos e abertas novas turmas
na Instituição, vamos expandindo nosso corpo docente, na perspectiva de
contratação de professores com pós-graduação stricto-sensu.
6 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
6.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A organização administrativa da FACEN faz-se através dos seguintes Órgãos
Normativos, Consultivos, Deliberativos, Executivos e Suplementares.
São Órgãos Normativos, Consultivos, Deliberativos da FACEN:
I – Conselho Superior de Administração - CONSUPER;
II – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPEX;
III – Colegiado de Curso;
IV – Núcleo Docente Estruturante - NDE
V – Comissão Própria de Avaliação – CPA.
São Órgãos Executivos da FACEN:
I – Chancelaria
II - Diretoria Geral;
III – Diretoria Acadêmica;
IV – Diretoria Administrativo-Financeira;
V – Coordenação de Curso;
VI – Coordenação de Pós-graduação.
São Órgãos Suplementares da FACEN, dentre outros que venham a ser
criados:
I – Núcleo Tecnologia da Informação;
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II – Núcleo de Apoio ao Estudante;
III – Secretaria de Alunos;
IV – Biblioteca;
V – Ouvidoria; e
V – Laboratórios.
Os Órgãos Normativos, Consultivos, Deliberativos e Suplementares da
FACEN serão regidos por regulamentos próprios, aprovados pelo Conselho Superior
de Administração - CONSUPER.
Aos Órgãos Suplementares caberá a implementação de ações didáticocientíficas, técnicas, assistenciais, artísticas e culturais, oferecendo suporte
administrativo e operacional nas áreas de sua atuação.
A estrutura organizacional da Faculdade está representada graficamente no
organograma a seguir apresentado.
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6.2 ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS

A FACEN, para melhor desempenho das suas tarefas, disporá de Órgãos
de Apoio Acadêmico, de natureza técnica, com a função de garantir a qualidade do
ensino, através de hábil atendimento a todos os setores da área acadêmica, seja
nas atividades de estudo e ensino teórico-prático, seja nas atividades de estágios
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profissionais e de vivência de situações de trabalho na prestação de serviços à
sociedade.
Os Órgãos de Apoio Acadêmico da Faculdade são os seguintes:
I. Biblioteca Central;
II. Empresa Júnior;
III. Núcleo de Apoio ao Estudante.

6.3 AUTONOMIA DA FACEN EM RELAÇÃO À MANTENEDORA

A SOCIEDADE EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE

LTDA –

EPP é responsável pelas medidas necessárias ao bom funcionamento da FACEN,
respeitando a liberdade acadêmica e a autoridade própria de seus órgãos
deliberativos e executivos.
De acordo com o Regimento Geral da FACEN, compete à Mantenedora
promover adequadas condições de funcionamento das atividades da Faculdade,
colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis necessários, de seu
patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe os suficientes recursos
financeiros de custeio.
À Sociedade Mantenedora reserva-se a administração orçamentária e
financeira da FACEN, podendo delegá-la no todo ou em parte ao Diretor Geral da
mesma.
Dependem da Sociedade Mantenedora:
I. a aprovação da proposta orçamentária, em cujos limites deverão
manter-se as despesas anuais;
II. a decisão sobre matéria que envolva criação ou aumento de
despesas e a abertura de créditos adicionais;
III. a fixação da política salarial, as anuidades, taxas e emolumentos
acadêmicos;
IV. a criação e incorporação de Unidades de Educação Superior, Cursos
Sequenciais, de Graduação e de Pós-Graduação;
V. a transformação de Unidade de Educação Superior em outra
modalidade de Instituição de Ensino Superior, na forma da lei;
VI. a homologação da reforma do Regimento da FACEN.
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A autonomia da FACEN em relação à sua Mantenedora está na dimensão
de tomada de decisões relativas à gestão didático-pedagógica.

6.4 DIRETORIA

A Diretoria é o órgão executivo da Faculdade de Ciências Empresariais e
Estudos Costeiros de Natal – FACEN, que superintende, coordena e fiscaliza todas
as atividades da Faculdade.
A Diretoria será exercida conjuntamente pelo Diretor Geral e Diretor
Acadêmico. De acordo com o que estabelece o Regimento, a Diretoria da FACEN
tem autonomia para desenvolver as ações a seguir descritas:
I.

Diretoria Geral:
I. compor o Conselho Superior da Faculdade onde atua;
II. exercer a coordenação geral das atividades da Faculdade;
III. Acompanhar os atos da gestão financeira da Faculdade praticados pelo
Diretor Administrativo-Financeiro;
IV. elaborar relatório anual das atividades da Faculdade;
V. convocar e presidir as reuniões da Faculdade;
VI. designar e destituir, ouvido o Diretor de Ensino da Faculdade, os
Coordenadores

de

Cursos

de

Graduação,

Graduação

Tecnológica,

Sequenciais e de Pós-Graduação lato sensu;
VII. representar a Faculdade na Mantenedora nos atos públicos e nas relações
com outras instituições de ensino;
VIII. nomear comissões que se fizerem necessárias às atividades da
Faculdade;
IX. aplicar penalidades disciplinares de sua competência, previstas neste
Regimento;
X. zelar pela manutenção da ordem e disciplina, respondendo por abuso e por
omissão;
XI. prestar informações relativas ao seu âmbito de atuação, sob solicitação, aos
órgãos superiores da Universidade;
XII. assinar os diplomas e certificados de conclusão de Cursos;
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XIII. emitir portarias e atos normativos de designação de professores,
funcionários e de assuntos universitários;
XIV. resolver os casos omissos, considerados de urgência, nos limites de sua
atuação, ad referendum dos colegiados superiores competentes;

II.

Diretoria Acadêmica:
I. planejar e coordenar a execução das atividades de ensino, pesquisa e
extensão nos cursos sequenciais e de graduação, bem como dos programas
que lhe estejam a fetos, d e forma integrada com as atividades de pósgraduação, pesquisa, extensão e ação comunitária;
II.

propor à Direção Geral a criação, a extinção ou a fusão de cursos

sequenciais e de graduação, assim como modalidades de oferta presencial,
semipresencial ou a distância;
III.

apoiar as Coordenações no que diz respeito aos aspectos técnico-

pedagógicos, de organização gerencial e de infraestrutura logística de
funcionamento dos cursos;
IV.

deliberar semestralmente sobre o Edital de Seleção Docente;

V.

deliberar

sobre

a

qualificação

profissional

dos

professores

selecionados pelos cursos para admissão pela Entidade Mantenedora;
VI.

aplicar as penalidades disciplinares, no âmbito de sua competência,

previstas neste Regimento Geral;
VII.

definir, semestralmente, conjuntamente com o Diretor Geral, a

localização e relocação de cursos, a organização de turmas de cada curso,
podendo promover a criação, extinção, divisão ou fusão de turmas, de acordo
com as necessidades e as conveniências da Faculdade;
VIII.

submeter previamente ao Diretor Geral proposta de nome para o

exercício das Coordenações de Curso na condição de titular ou adjunto;
IX.

favorecer uma articulação com as Coordenações com vistas à

consecução da efetiva integração das atividades da graduação com as
atividades de pós-graduação, pesquisa, extensão e ação comunitária;
X.

sistematizar os procedimentos para a organização, controle e

acompanha mento das atividades de ensino nos c ursos sequenciais e de
graduação;
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XI.

orientar e supervisionar as atividades de planejamento e avaliação do

ensino nos c ursos sequenciais e de graduação;
XII.

supervisionar e controlar as atividades de orientação técnico-

pedagógicas do corpo docente, visando o aprimoramento do processo ensinoaprendizagem;
XIII.

zelar pela constante atualização dos projetos pedagógicos dos cursos

de graduação, assegurando unidade e coerência ao desenvolvimento do
ensino, das atividades complementares e dos estágios curriculares;
XIV.

subsidiar a política de ingresso na Faculdade e acompanhar a

execução do processo seletivo;
XV.

supervisionar e apoiar as Coordenações dos Cursos no que diz

respeito ao acompanhamento eficiente do processo de avaliação do
desempenho docente;
XVI.

propor à Direção Geral diretrizes de orientação da matrícula de alunos

de cursos sequenciais e de graduação em articulação com a Direção
Administrativa;
XVII.

supervisionar a execução do Plano de Capacitação Docente (PCD) na

área da graduação, no que for pertinente;
XVIII.

subsidiar a Direção geral no processo de criação, reconhecimento e

renovação do reconhecimento dos cursos de graduação;
XIX.

prestar orientação e assistir as Coordenações de Curso nos processos

de avaliação externa promovidas pelo órgão oficial competente;
XX.

elaborar e executar o Plano de Metas da Direção Acadêmica e

acompanhar a elaboração e execução do plano de metas das coordenações de
Curso;
XXI.

assessorar a Direção Geral em assuntos artísticos, culturais,

comunitários e sociais;
XXII.

atuar junto às coordenações de curso, visando orientá-las e tomar as

providências necessárias para sua perfeita desenvoltura nos assuntos de
natureza didático-pedagógicas;
XXIII.

promover meios que possibilitem a execução de projetos e programas

de pesquisa e extensão por parte da comunidade acadêmica;
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XXIV. coordenar e assessorar os órgãos e a comunidade acadêmica na
definição da linha prioritária de pesquisa e extensão, bem como na elaboração
de seus projetos;
XXV.

exercer todas as funções próprias ou correlatas à gestão dos cursos

sequenciais, de graduação, pós-graduação e dos programas que lhe estejam
afetos, além de outras funções que lhe seja m delegadas pelo Diretor Geral.
XXVI. Implementar o setor de estágios;
XXVII.

Analisar o curriculum vitae dos docentes selecionados pelas

Coordenações de Cursos para posterior encaminhamento à Direção Geral, que
encaminhará para admissão pela Mantenedora, nos termos da legislação em
vigor;
XXVIII. Acompanhar o desempenho dos docentes;
XXIX. Propor a dispensa de membros do corpo docente;
XXX.

Analisar

permanentemente

os

currículos

dos

cursos

com

os

coordenadores e propor alterações, se for o caso;
XXXI. Indicar as necessidades de modernização e ampliação de laboratórios;
XXXII. Indicar a necessidade de ampliação e atualização da biblioteca, para
atendimento dos diversos cursos;
XXXIII. Assegurar o lançamento dos registros acadêmicos nas pautas, nos
prazos estabelecidos;
XXXIV. Propor planos anuais de distribuição de bolsas de monitoria;
XXXV. Efetivar a admissão de monitores e manter atualizados os registros
relativos às suas atividades;
XXXVI. Assessorar as Coordenações de Cursos quanto à avaliação dos cursos
e a reformas curriculares;
XXXVII. Manter atualizado o acervo da legislação do ensino superior de
graduação e de pós-graduação, para subsidiar as atividades dos Colegiados de
Cursos;
XXXVIII. Coordenar e operacionalizar, por meio de comissão permanente, as
atividades referentes aos Processos Seletivos;
XXXIX. Executar outras tarefas compatíveis com sua função.
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7 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

As políticas de atendimento aos estudantes serão operacionalizadas
através de um programa de apoio a este segmento, a ser implantado já a partir do
primeiro ano de funcionamento da Faculdade desde a aquisição pela atual
mantenedora.

7.1 FORMAS DE ACESSO

De acordo com o Regimento Geral da Faculdade o acesso aos cursos de
graduação será feito através de um dos seguintes mecanismos:
I. classificação em processo seletivo aberto;
II. mudança de curso de graduação no âmbito do própria Faculdade,
desde que da mesma área de conhecimento ou de área afim;
III. transferência de curso idêntico ou de área afim, de outra instituição de
ensino superior credenciada;
IV. posse de diploma de outro curso de graduação.
Funcionando em sistema semestral, o processo seletivo para acesso por
um destes mecanismos será feito duas vezes em cada ano letivo.

7.2 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO

Entre as ações de atenção aos discentes a serem desenvolvidas pela FACEN
destacam-se o atendimento extraclasse, o apoio psicopedagógico, o apoio na
elaboração de trabalhos acadêmicos, nivelamento e o financiamento estudantil pela
própria mantenedora.
O atendimento extraclasse será prestado pelos professores e monitores, que
ficarão à disposição dos alunos, em horários previamente fixados, para
esclarecimento de dúvidas e orientação de trabalhos.
O apoio psicopedagógico será desenvolvido pelo Serviço de Apoio
Psicopedagógico da Faculdade, a ser implantado no primeiro ano de funcionamento
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da FACEN. Este setor deve disponibilizar pedagogo e psicólogo para o atendimento
de alunos com problemas de aprendizagem, de relacionamento interpessoal e de
ordem pessoal. Os professores do Curso poderão fazer o encaminhamento

do

aluno, quando necessário, mas também a iniciativa poderá partir do próprio
interessado.
O Serviço também será o responsável pelo desenvolvimento de ações de
apoio a alunos carentes, bem como ações voltadas para a recuperação de
deficiências de formação do aluno ingressante.
Entre as ações desenvolvidas para alunos carentes estão os descontos nas
mensalidades e bolsas de estudo financiadas pela Mantenedora da

Faculdade.

Entre as ações voltadas para a recuperação de deficiências de formação estão a
monitoria, em que alunos mais adiantados terão horas disponibilizadas para
orientação de trabalhos, plantão de dúvidas e exercícios de revisão para alunos com
baixo aproveitamento escolar.
O apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos será desenvolvido pela
equipe técnica da Biblioteca, através da solicitação do interessado.

7.3 ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA

Com vistas à estimular a permanência do aluno no seu curso de graduação e
na Faculdade, serão realizadas permanentemente atividades, tais como: cursos de
nivelamento para alunos ingressantes; monitores estudando com alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem; atividades culturais e de lazer que
motivem o aluno a ficar o maior tempo possível no ambiente da Faculdade; atenção
especial com alunos que apresentem dificuldades de pagar as mensalidades, com
negociação diferenciada de eventuais débitos, atendimento psicopedagógico etc.

7.4 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL

A organização estudantil na FACEN está prevista através da instituição dos
Centros Acadêmicos (CAs) de cada curso de graduação. A organização dessas
entidades se dará na forma prevista em estatuto a ser elaborado pelos próprios
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estudantes, de acordo com normas estabelecidas para este tipo de agremiação. Na
estrutura física da Faculdade está previsto espaço específico para os CA’s de cada
curso, a partir do segundo ano de funcionamento.

7.5 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS

Na ocasião da graduação da primeira turma de alunos formada pela nova
gestão será instalado o Programa de Acompanhamento de Egressos da FACEN
que, através das informações dos graduados, possibilitará uma avaliação do
desempenho da Instituição como formadora de profissionais de nível superior.
Através desse Programa a Faculdade se propõe a manter um contato
permanente com os seus egressos, buscando informações sobre sua colocação no
mundo do trabalho, identificando suas vivências e dificuldades profissionais.
Também o Programa pretende ser um mecanismo de intercâmbio e de formação
continuada desses profissionais.
A concepção metodológica do Programa é baseada no intercâmbio entre a
Faculdade e os egressos, viabilizado através de mala direta, telefonemas, e-mail e
contatos presenciais no âmbito da Instituição. O site da Faculdade funcionará como
o principal canal de informação e divulgação de atividades para os egressos, bem
como de coleta de dados sobre estes alunos formados.
O Programa será operacionalizado pelo Serviço de Apoio Psicopedagógico
em conjunto com a Comissão Própria de Avaliação-CPA.
Na operacionalização do Programa serão adotados sistematicamente os
seguintes procedimentos:
I. manutenção de registros atualizados dos egressos com dados de
identificação pessoal, situação profissional e formação continuada;
II. atualização do link do Programa no site da Faculdade, buscando ter
sempre informações do curso e sobre a profissão;
III. encaminhamento de questionário de avaliação dentro do processo de
avaliação institucional da Faculdade;
IV. realização de atividade comemorativa para egressos que se
destaquem em suas atividades profissionais;
V. divulgação da inserção dos egressos no mercado de trabalho;
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VI. divulgação para os egressos dos eventos promovidos pela Faculdade,
convidando-os a participarem;
VII. análise quantitativa e qualitativa dos dados levantados sobre os
egressos, possibilitando o aperfeiçoamento das ações programadas;
VIII. promoção de atividades de formação continuada para os egressos,
como cursos, seminários e palestras;
IX. promoção de atividades culturais e esportivas que objetivem a
integração

dos

egressos

com

a

comunidade

acadêmica

da

Faculdade.

8 INFRAESTRUTURA FÍSICA, FUNCIONAL E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS

8.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA

A infraestrutura física da FACEN foi inicialmente definida para atender a
implantação dos cursos previstos para os dois primeiros anos de seu funcionamento.
Para os demais anos da vigência do PDI será construída ou adquirida a sede própria
da Faculdade, tendo a mantenedora definido meta neste propósito e assegurado
recursos financeiros no seu Planejamento Econômico-Financeiro, para

a

consecução desta finalidade, a estes recursos devendo ser acrescidos um aporte
financeiro a ser feito pelos sócios-proprietários e, se ainda necessário, se buscará
investimento de recursos junto a Agências Financeiras, em especial o

BNDES-

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A FACEN passou a atuar no final de 2014 em prédio locado na Av. Hermes
da Fonseca, nº 1582, Tirol CEP: 59020-650, construído em um terreno de 3.196m²,
tendo 2.729,06m² de área construída.
Todo o espaço destinado ao funcionamento do (s) curso (s) a ser (em)
oferecido (s) pela FACEN (Administração) foi projetado para oferecer as condições
próprias de uma instituição voltada para o bom desempenho dos serviços por ela
prestados à comunidade, propiciando, inclusive, o atendimento aos alunos com
necessidades especiais. Neste sentido foi vista com muito cuidado toda a
infraestrutura tanto no que diz respeito à dimensão dos espaços disponíveis, como
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às condições de iluminação, ventilação, áreas de circulação, e as demais condições
necessárias ao bom funcionamento da Faculdade.

8.2 INFRAESTRUTURA ACADÊMICA

A infraestrutura acadêmica da FACEN está constituída pelo conjunto de salas
de aula, biblioteca, laboratório de informática, administração acadêmica e suporte
técnico-pedagógico-administrativo destinados às atividades de aplicação dos
conteúdos estudados nos diferentes cursos da Faculdade, assim distribuídos:
• Salas de aula com capacidade para até 60 alunos:
Quantidade: 06 salas
Área Total (m²): Largura: 2,40²; Comprimento: 3,30m²;
Equipamentos:

Quadro

branco,

data

show,

60

carteiras

universitárias estofadas, mesa e cadeira.
• Biblioteca
Quantidade: 01
Área Total (m²): 126,54 m²;
Local para o acervo (m²): 41,52 m²;
Local para estudo individual-Quantidade: 6 gabinetes;
Local para estudo em grupo-Quantidade: 4 salas 4,40 m² cada;
Local para pesquisa na internet: 10 gabinetes;
Equipamentos: 10 computadores.

O acervo da Biblioteca será constituído pelos seguintes materiais:
a)

livros indicados como bibliografia básica e complementar das disciplinas dos

cinco (05) primeiros períodos do (s) curso (s) cuja autorização (ões) estão sendo
solicitadas juntamente com o credenciamento da FACEN;
b)

obras de referência, periódicos nacionais e internacionais;

c)

DVDs;

d)

revistas de atualidades e jornais de circulação local, da capital do Estado e

em nível nacional.
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O acervo está sendo estruturado de modo a suprir as necessidades de informação
da comunidade acadêmica dentro das finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão.
A relação de livros por curso está na proporção de um exemplar para cada grupo de
seis alunos.
8.3 FORMAS DE ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DO ACERVO

Para assegurar um acervo atualizado e condizente com a demanda da
clientela, o material bibliográfico terá três modalidades de aquisição: compra,
permuta e doação.
Para a compra do material será destinada verba específica no orçamento da
FACEN, com previsão semestral de recursos, com vistas a aquisição de livros, obras
de referência, softwares, material audiovisual e assinatura permanente de periódicos
dos cursos, nacionais e estrangeiros.
Para cada disciplina que integra a matriz curricular de cada um dos cursos
serão adquiridos três títulos de natureza básica, na proporção de exemplares por
aluno matriculado, orientada pelo Sistema Nacional de Ensino Superior (SINAES). A
escolha e indicação dos livros são de responsabilidade dos professores das
disciplinas e a sua aquisição se dará no semestre que antecede a oferta da
disciplina, com exceção do acervo bibliográfico dos cinco primeiros semestres, que
por recomendação da SESu/MEC/INEP serão adquiridos antes do recebimento da
comissão verificadora das condições institucionais existentes para funcionamento do
curso, por ser item/indicador da avaliação.
No procedimento de permuta, a Biblioteca será integrada a programas de
intercâmbio existentes entre bibliotecas e instituições de pesquisa, no âmbito local,
regional, nacional e internacional.
No que se refere às doações, a Biblioteca promoverá campanhas que
incentivem professores, alunos, profissionais e instituições da comunidade, a
doarem material bibliográfico e audiovisual, para uso nos cursos oferecidos.

- Horário de funcionamento
O acesso à Biblioteca será permitido a toda comunidade
acadêmica e à comunidade externa. O horário de funcionamento é
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de 16h00 às 22h00, de segunda à quinta-feira e sexta-feira, de
8h00 às 14h00.

8.4 SERVIÇOS OFERECIDOS

Os serviços a serem oferecidos pela Biblioteca, todos informatizados, são:
consulta local, empréstimo domiciliar, exposição de livros novos, levantamento
bibliográfico (quando solicitado), normalização de trabalhos científicos, comutação
bibliográfica, acesso a banco de dados nacionais e internacionais; serviços de busca
de informações em artigos de periódicos, em bibliotecas nacionais e internacionais.
O empréstimo será facultado à comunidade acadêmica da Faculdade
devidamente inscrita na Biblioteca. Todo o acervo de livros estará disponível para
empréstimo. Alguns materiais ficarão disponíveis para consulta somente no recinto
da Biblioteca. São eles: obras de referências, CD-ROM, periódicos, jornais e mapas.
• Laboratórios e Demais Instalações
• Laboratório de Informática:
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 52,50 m²;
Equipamentos:
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computadores,

quadro

branco,

cadeiras,

bancadas, impressora.
• Administração da Faculdade
• Tipo: Salas para Diretorias Administrativa, Acadêmica e
Financeira da IES e da Mantenedora
Quantidade: 04;
Área Total (m²): 40,09m²;
Equipamentos: computador, impressora, armário, gaveteiro, mesa,
cadeiras, telefone.
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• Tipo: Sala para Coordenação de Iniciação Científica,
Extensão e Pós-Graduação
Quantidade: 01 (uma);
Área Total (m²): 22,87m²;
Equipamentos:

computador,

armário, mesa,

cadeiras, ramal

telefone.
• Tipo: Salas para Professores
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 19,95m²;
Equipamentos: computadores, mesas, cadeiras, telefone.
• Tipo: Salas para Gabinetes de Trabalho para Professores TI.
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 19,95m²;
Equipamentos: computadores, armários, estações de trabalho
mesas, cadeiras, telefone.
• Tipo: Sala para Secretaria Acadêmica da IES
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 19,95m²;
Equipamentos: computadores, armários, mesas, cadeiras, telefone.
• Tipo: Sala de materiais de audiovisuais
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 2,82m²;
Equipamentos: caixa de som, microfones e sistema de iluminação.
• Tipo:

Sala

para

Setores

Administrativos

(Pessoal,

Tesouraria, Contabilidade)
Quantidade: 01 (com divisórias);
Área Total (m²): 12,45m²;
Equipamentos: Computadores, mesas, cadeiras, impressoras,
telefones, armários.
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• Tipo:

Sala

para

Assessoria

de

Comunicação

Social

(Publicidade e Marketing)
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 7,92m²;
Equipamentos: computador, mesa, cadeiras, armário.
• Tipo: Sala para Ouvidoria
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 8m²;
Equipamentos: computador, mesa, cadeiras, impressora, armário,
gaveteiro.
• Tipo: Sala para Almoxarifado
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 7,98m²;
Equipamentos: computador, mesa, cadeiras, impressora, armário,
gaveteiro.
• Tipo: Sala para Reprografia
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 7,97m²;
Equipamentos: Máquina de xerox, computadores, mesas, estantes,
armários, impressoras, cadeiras, balcões.
• Tipo: Auditório e/ou Sala para Reuniões
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 128m²;
Complemento: capacidade para 200 pessoas;
Equipamentos: mesa, cadeiras.
• Tipo: Banheiros
Quantidade: 06;
Área Total (m²): 45,25 m²;
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Complemento:
- 01 banheiro feminino adaptado para portadores de necessidades
especiais;
-

01

banheiro

masculino

adaptado

para

portadores

de

necessidades especiais;
- 01 banheiro feminino não adaptado para portadores de
necessidades especiais;
- 01 banheiro masculino não adaptado para

portadores de

necessidades especiais;
- 02 banheiros para funcionários e professores.
• Tipo: Cantina/ Lanchonete
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 39,58 m²;
Equipamentos: Micro-ondas, cadeiras, mesas, geladeira, forno,
fogão.
• Tipo: Salas para Centros Acadêmicos de Cursos
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 13,57m² (cada);
Equipamentos: computadores, impressoras, armários, gaveteiros.
• Tipo: Espaços de Convivência Social
Quantidade: 2;
Área Total (m²): 216,07m².
• Tipo: Recepções
Quantidade: 01;
Área Total (m²): 21,31m²;
Equipamentos: computadores, impressora, balcão, mesa, cadeiras,
bancos, armários, gaveteiro.
• Tipo: Estacionamento para Veículos
Quantidade: 05;
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Área Total (m²): 58,50m².

A FACEN tem um plano de expansão de seu espaço físico na perspectiva da
aprovação dos projetos pedagógicos dos novos cursos de graduação que pretende
oferecer.
A FACEN dispõe de equipamentos apropriados nos seus espaços de ensino,
além de equipamentos didáticos para uso em sala de aula, como aparelhos de som,
TV, aparelho de DVD, projetores multimídia. Todos estes recursos serão
gradativamente ampliados na medida em que novas turmas forem sendo
implantadas nos diferentes cursos oferecidos.
O acesso dos docentes aos equipamentos que a Faculdade dispõe será feito
via Secretaria das Coordenações, com reserva prévia de horário para uso. No
Laboratório de Informática os computadores estarão conectados permanentemente
à Internet, permitindo aos docentes e discentes a pesquisa e a intercomunicação
com instituições científicas nacionais e estrangeiras.
8.5 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

8.5.1 Plano de expansão do quadro técnico administrativo
Quadro V- Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo, considerando o período
de vigência do PDI.
Titulação
Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Graduação
TOTAL

Regime de Número atual
trabalho
TP 24h
TI 44h
TP 24h
TI 44h

Ano I
2016
3,57%
11,43%
11,43%

Ano II
2017
3,57%
11,43%
11,43%

Ano III
2018
3,12%
15,00%

Ano IV
2019
4,89%

11,43%

10,85%

TP 24h

-

-

-

-

TI 44h

12,15%

12,15%

28,12%

25,42%

-

38,58%

38,58%

54,10%

41,16%

8.5.2 Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho
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A FACEN define, segundo a minuta do Plano de Cargos e Salários dos
funcionários técnico-administrativo a ser protocolado e homologado no Ministério do
Trabalho, um conjunto de apoio e incentivos para que seus funcionários técnicoadministrativos se qualifiquem continuamente, tais como:
I. Currículo de Formação continuada da comunidade acadêmica, que
tem como objetivo formar a partir das demandas dos diversos setores
e desenvolver uma cultura da FACEN como uma IES de formação
inicial e continuada;
II. considera como de efetivo exercício funcional, para todos os efeitos,
os dias em que o ocupante de cargo técnico ou administrativo se
afastar do serviço em virtude de comparecimento a congressos e
outros eventos técnicos ou científicos no âmbito de sua área de
atuação, mediante autorização da Instituição;
III. participação em delegação esportiva ou cultural de representação da
FACEN ou de excursões acadêmicas programadas;
IV. estágios de aperfeiçoamento profissional, mediante autorização da
Instituição;
V. missão ou treinamento de interesse da administração da Faculdade;
VI. afastamento remunerado para:
a) frequentar treinamento, cursos ou estágios de aperfeiçoamento
compatíveis com a sua atividade, no exclusivo interesse da
FACEN;
b) participar de grupos de trabalho constituídos pela Entidade
Mantenedora ou pela Faculdade para a execução de tarefas
relativas à educação superior;
Este conjunto de incentivos constituem mecanismos eficazes à qualificação
contínua do pessoal técnico-administrativo da Faculdade.
O Plano de Carreira, Cargos e Salários do Pessoal Técnico-Administrativo da
FACEN prevê a constituição de três categorias ocupacionais:

I.

pessoal técnico-administrativo de nível básico;

II.

pessoal técnico-administrativo de nível médio;

III.

pessoal técnico-administrativo de nível superior.
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Existem também os técnico-administrativos, com funções gratificadas,
exercidas em funções de chefia, coordenações e assessorias, correlacionadas com
a estrutura organizacional da FACEN.
A carreira de pessoal técnico-administrativo da Faculdade é regida pelas leis
trabalhistas, pelo Regimento da FACEN e pelo Plano de Carreira respectivo.
Os servidores técnico-administrativos da FACEN serão submetidos a um dos
seguintes regimes de trabalho:
I. Tempo Parcial: 24 horas semanais;
II. Tempo Integral: 44 horas semanais.

8.5.3 Critérios de seleção e contratação

Cabe à Diretoria Administrativa-Financeira a responsabilidade pelo processo
de recrutamento e seleção para o preenchimento de cargos, em conformidade com
normas estabelecidas pela Diretoria Geral.
De acordo com o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Pessoal TécnicoAdministrativo da FACEN a contratação de servidores será feita através de processo
seletivo que, entre outros critérios, avaliará escolaridade propedêutica e profissional
e experiência profissional na área específica, após solicitação do setor, onde ocorreu
a vaga a ser suprida.
As normas de realização do processo seletivo para preenchimento de cargo
técnico, auxiliar técnico, administrativo, auxiliar administrativo e de serviços gerais,
serão estabelecidas por Comissão a ser formada para este fim, através de edital
específico para cada processo seletivo, que deverá ser homologado pelo Conselho
Superior da FACEN.
A seleção ao preenchimento de cargo técnico, administrativo, auxiliar e de
serviços gerais será realizada pelo Setor de Pessoal, diretamente, ou delegada a
instituições públicas ou privadas, idôneas e de reconhecida competência.
Aprovado em processo seletivo, o candidato será contratado em regime de
trabalho de 24 ou 44 horas semanais, de acordo com o cargo, iniciando em regime
probatório e depois como efetivo, em concordância às leis trabalhistas vigentes.
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9 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A avaliação institucional na FACEN será conduzida por uma Comissão
Própria de Avaliação (CPA), a ser instalada no primeiro ano de funcionamento da
Faculdade, de acordo com o que estabelece a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004,
que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
neste caso, tendo como referência as primeiras turmas matriculadas, o ano de 2015.
O processo de avaliação institucional da Faculdade se propõe a:
I. impulsionar um processo criativo de autocrítica da instituição, como
evidência política de auto avaliar-se para garantir a qualidade da ação
acadêmica e para prestar contas à sociedade da consonância dessa
ação com as demandas científicas e sociais da atualidade;
II. conhecer, numa atitude diagnóstica, como se realizam e se interrelacionam na Faculdade as tarefas acadêmicas em suas dimensões
de ensino, pesquisa, extensão, serviços e administração;
III. estabelecer compromissos com a sociedade, explicitando o seu
projeto pedagógico e o seu projeto de avaliação institucional, que
permitam o constante reordenamento, consolidação e reformulação
das ações da Faculdade, mediante diferentes formas de divulgação
dos resultados da avaliação e das ações decorrentes;
IV. repensar objetivos, modos de atuação e resultados na perspectiva de
uma Faculdade mais articulada com o momento histórico em que se
insere, capaz de responder as modificações estruturais da sociedade;
V. estudar, propor e implementar mudanças nas atividades acadêmicas
de ensino, de Iniciação Científica, de Extensão e de gestão,
contribuindo

para

a

formulação

de

projetos

pedagógicos

e

institucionais socialmente legitimados e relevantes.
O Projeto de Avaliação Institucional da Faculdade estabelece os objetivos
dessa avaliação, as dimensões e indicadores, os instrumentos avaliativos e seus
mecanismos de operacionalização, fundamentado na lei que instituiu o SINAES.
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9.1 METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS
NO PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO

O Projeto prevê a realização de avaliação institucional interna e a análise dos
indicadores externos. A avaliação interna ocorrerá como um processo permanente
de acompanhamento do desempenho da Faculdade e autoavaliação, em que toda a
comunidade acadêmica, a cada semestre letivo, quando se articulará todas as
atividades, serão identificadas fragilidades, e se discutirão as alternativas para a
melhoria da gestão. A avaliação externa será feita pelos egressos, pelos
empregadores e também pela avaliação das instituições de ensino superior,
conduzida pelo Ministério da Educação.
A operacionalização da avaliação interna será de responsabilidade da CPA,
formada

por

representantes

dos

professores,

estudantes,

funcionários

e

representantes da sociedade civil organizada. As diretrizes, normas e instruções
para o acompanhamento e avaliação institucional, estão definidas no Projeto de
Avaliação Institucional da Faculdade e em seu Regulamento, que deverão ser
apreciados pelo CONSUPER, refletindo os resultados e amplos debates e propostas
dos diferentes sujeitos participantes deste processo.
Sem prejuízo de outros mecanismos que venham ser estabelecidos no
decorrer do processo, estão previstos no Projeto os seguintes procedimentos de
acompanhamento e avaliação institucional:
I. encontros semestrais envolvendo os professores, funcionários,
alunos, Coordenador (es) de Curso (s), de Serviços, de Setores
Técnico-Pedagógicos e Gestão da Faculdade, para definição de
prioridades (início do semestre) e avaliação dos resultados do período
letivo (final do semestre), tendo como referência as condições de
ensino, da pesquisa, da extensão e dos serviços realizados pela
FACEN, bem como do pessoal docente e técnico-administrativo e da
infraestrutura física existente para o desenvolvimento das atividades;
II. avaliação semestral do professor pelo aluno;
III. avaliação semestral dos setores administrativos da Faculdade,
avaliados

pelos

administrativos;

professores,

alunos

e

funcionários

técnico-
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IV. avaliação de desempenho do professor e do pessoal técnicoadministrativo, por Comissões constituídas para tal finalidade e nos
termos do Plano de Carreira do pessoal docente e do pessoal técnico
e administrativo;
V. autoavaliação docente;
VI. reuniões periódicas com o (s) Colegiado (s) de Curso (s) para
avaliação das fragilidades e potencialidades do (s) curso (s);
VII. pesquisa junto aos egressos e empregadores para a identificação de
falhas e aspectos positivos da formação profissional nos cursos de
graduação oferecidos.
No Projeto de Avaliação Institucional da Faculdade estão definidas como
dimensões avaliativas: a gestão; o ensino; o corpo docente; o pessoal técnicoadministrativo; o corpo discente; a infraestrutura física e de recursos técnicos; a
pesquisa e a extensão; e os recursos financeiros. O Projeto explicita cada dimensão
e menciona os indicadores a serem considerados no processo avaliativo, bem como
os instrumentos de coleta de dados.
Os instrumentos que constam no Projeto são:
I. questionário de autoavaliação do desempenho docente e das
condições de infraestrutura física e acadêmica, a ser respondido
semestralmente pelo aluno;
II. questionário de autoavaliação do professor sobre a gestão, a
infraestrutura física e acadêmica, a ser respondido semestralmente;
III. questionário de avaliação do curso, a ser respondido pelo egresso
após um ano da graduação da 1ª turma concludente da Faculdade e
sempre após um ano de cada turma graduada posteriormente;
IV. questionário de avaliação das condições de trabalho, a ser respondido
semestralmente pelo pessoal técnico-administrativo;
V. questionário de avaliação de desempenho do egresso, a ser
respondido por empregadores.
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9.2 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA INCLUINDO A
ATUAÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO-CPA

A comunidade acadêmica terá participação ativa no processo de avaliação
institucional da FACEN, por meio das comissões a serem formadas por
representantes de cada categoria, a saber: docentes, alunos, servidores técnicoadministrativos, com representatividade dos diferentes setores que constituem a
Faculdade.
Cada um dos segmentos da comunidade acadêmica avalia a gestão, a
infraestrutura, as formas de interação entre as pessoas, e também se auto
avaliação. Falhas devem ser apontadas, seguidas de propostas de medidas para a
sua eliminação.

9.3 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES

Os resultados das avaliações serão utilizados para a elaboração dos planos
de trabalho da Diretoria, Coordenação (ões) de Curso (s) e Chefias de Setores, bem
como deverão subsidiar as decisões relativas a novos investimentos na Faculdade,
projetos de pesquisa e extensão e parcerias com a comunidade. Também deverão
ser referência para alterações curriculares dos cursos oferecidos, na perspectiva de
sempre oferecer uma formação atualizada e voltada para a realidade local, e ponto
de partida para a tomada de decisão quanto à oferta de novos cursos pela
Faculdade.
Para o PDI vigente os resultados das avaliações deverão ser referência para
análise das metas propostas, ações institucionais previstas e não realizadas, eficácia
das atividades acadêmicas desenvolvidas etc. Os resultados dessa análise serão
utilizados para aperfeiçoar o planejamento estratégico da Faculdade, que culminará
em um novo PDI para um período de cinco anos.
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10 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE

Sendo a FACEN uma instituição em processo de recredenciamento, porém
sendo recentemente adquirida, as relações e parcerias com a comunidade,
instituições e empresas estão ainda por serem estabelecidas.
Como instituição formadora de profissionais de diferentes áreas do
conhecimento, as parcerias a serem firmadas estarão direcionadas para as
instituições públicas e privadas, para os programas e projetos sociais de órgãos
governamentais e não governamentais existentes no município de Natal e seu
entorno.
Como exemplo de parcerias a serem firmadas, a FACEN tem a pretensão de
estabelecer de início convênios com:
I. Prefeitura Municipal de Natal;
II. Prefeitura Municipal de Parnamirim;
III. Prefeituras de municipais da Região Metropolitana de Natal;
IV. Órgãos estaduais e federais de Natal;
V. Organizações não governamentais com atuação nos municípios da
área da Microrregião de Natal;
VI. Empresas locais de diferentes segmentos da economia;
VII. Entidades de classe das categorias profissionais vinculadas ao (s)
curso (s) oferecido (s) pela Faculdade;
VIII. Entidades, clubes e associações de cultura, esporte, recreação e
lazer.
As parcerias e convênios firmados serão direcionados para a criação de
ambientes propícios ao desenvolvimento de atividades práticas dos diferentes
cursos de graduação, estágios, bem como ações relativas à extensão e à pesquisa,
cultura, esporte, recreação e lazer.
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11 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Quando o assunto é educação, a inclusão de pessoas portadoras de
necessidades especiais ainda é um desafio.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP),
até o ano de 2008, apenas 0,05% as pessoas com deficiência e com necessidades
especiais no Brasil tinham acesso à educação superior.
Quase 25 milhões de brasileiros possuem alguma necessidade especial. Esse
número corresponde a 15% da população brasileira, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Apesar do crescimento da demanda de alunos com deficiência à vida
acadêmica, o Brasil ainda está longe do ideal de educação para todos. Os motivos
que atestam esse índice visível podem ser observados em função de discriminações
decorrentes de vestibulares que excluem do processo seletivo estes sujeitos,
ausência de profissionais intérpretes na linguagem de libras presente em salas de
aula, falta de impressoras em braile, barreiras arquitetônicas, etc.
Dessa forma, percebe-se que a falta de ambiente social adequado é o fator
preponderante que bloqueia a inclusão do portador de deficiência no ensino superior
público ou privado, especialmente aqueles com problema de audição, de fala ou de
visão, sem deixar de mencionar as pessoas com problemas de locomoção, bem
como aquelas com necessidades educacionais especiais como transtornos de
aprendizagem, transtornos do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, por
exemplo.
Todavia, esta realidade tende a mudar em decorrência das grandes
mudanças nas políticas públicas de educação inclusiva, com a demanda crescente
por profissionais portadores de necessidades especiais qualificados por parte de
empresas para atender a Lei nº. 8.213/91, que estipula uma cota de 2% de
empregados portadores de necessidades especiais quando a empresa tem até 100
funcionários. Quando este número é de 1000 empregados, a cota mínima para
portadores de necessidades especiais sobe para 5%.
Assim, para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o
desenvolvimento de ações educacionais que removam barreiras atitudinais,
educacionais e arquitetônicas.
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Nesse sentido, a FACEN terá um Programa de Inclusão para pessoas com
deficiência à luz da legislação existente e pertinente à educação inclusiva,
fundamentado nos princípios do direito ao exercício da cidadania e da integração ao
mundo do trabalho, com o objetivo de promover a acessibilidade e atendimento
prioritário, imediato e diferenciado para utilização, com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação, serviços de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS.
Assim, o Programa de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades
Educacionais Especiais terá como missão a articulação das diversas contribuições
que a FACEN para dar o sentido da acessibilidade e melhoria da qualidade do
processo de ensino e aprendizagem de alunos com deficiência visual, auditiva ou
motora, bem como de alunos com necessidades educacionais especiais,
estabelecendo parcerias com outros núcleos e coordenações da Faculdade e com
organizações externas, tendo em vista o fomento de programas de ensino, pesquisa,
extensão e apoio no campo da inclusão, com ressonância intra e extramuros.
Ressalta-se que enquanto política institucional, o Programa de Inclusão terá
atuação referente não só ao provimento da assistência técnica ou de tecnologia
assistivas, necessárias ao aluno com deficiência ou necessidades educacionais
especiais, mas também ao envolvimento de toda a comunidade acadêmica
orientadas pelas seguintes diretrizes:
I. identificação dos alunos com necessidades especiais que procuram o
ingresso na FACEN, desde a fase do Vestibular;
II. apoio especializado a esse aluno, de forma a assegurar o seu
percurso acadêmico na Faculdade;
III. apresentação de recursos pedagógicos, metodológicos e tecnológicos
alternativos aos professores desses alunos, visando facilitar a sua
convivência, bem como o seu processo de ensino-aprendizagem;
IV. suporte à implantação de medidas de acessibilidade nos prédios da
FACEN, de forma a permitir o acesso destes alunos aos vários
espaços acadêmicos;
V. seleção, orientação e coordenação de estagiários, monitores e
bolsistas interessados neste campo de atuação;
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VI. promoção de eventos informativos e de sensibilização para alunos,
professores e funcionários;
VII. desenvolvimento de pesquisas permanentes sobre os avanços
referentes às tecnologias que possam facilitar a inclusão dos alunos
na Faculdade.
VIII. Criação de projeto para o espectro autista.
Vale ressaltar que a FACEN entende que acessibilidade é um processo de
transformação do ambiente, da organização físico-espacial, da administração, do
atendimento, das atitudes, do comportamento e de mudança da organização das
atividades humanas que diminuem o efeito de uma deficiência, ou seja, não significa
apenas permitir que pessoas com deficiências participem de atividades que incluem
o uso de produtos, serviços e informação.
Dessa forma, a política de atendimento de pessoas com necessidades
educacionais especiais na FACEN engloba 04 (quatro) tipos de acessibilidade, quais
sejam:
I. acessibilidade arquitetônica, urbanística e instrumental;
II. acessibilidade comunicacional;
III. acessibilidade programática; e,
IV. acessibilidade metodológica.

11.1 ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA

No que se refere às edificações da FACEN, em virtude da Faculdade
funcionar em prédio alugado, a Mantenedora e a Gestão entendem como primordial
a adequação dos prédios, em acordo com o proprietário, nas exigências de
acessibilidade, a fim de conferir a seu alunado condições de igualdade no acesso às
pessoas com deficiência ou que estejam em situação de necessidades especiais.
Na área de acessibilidade arquitetônica, urbanística e instrumental o objetivo
é se iniciar com o levantamento técnico e arquitetônico dos prédios e equipamentos
da FACESP-Faculdade de Ensino Superior Potiguar visando assegurar as condições
necessárias e tornar acessíveis as instalações de todos os prédios da Faculdade,
como:
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I. Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do aluno,
permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo;
II. Reserva de vagas no estacionamento para pessoas com deficiência e
para idosos;
III. Construção de rampas com corrimãos facilitando a circulação de
cadeira de rodas;
IV. Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir
o acesso e circulação de cadeira de rodas equipados com barras de
apoio e outros elementos que facilitem a utilização de pessoas com
deficiência;
V. Instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura
acessível aos usuários de cadeira de rodas.
VI. Portas com largura que atendam a NR9050, salas de aula sem
desníveis, auditório com rampas, laboratórios preparados para
ingresso e utilização de pessoas com algum tipo de deficiência;
VII. Projeto de comunicação visual para sinalização de toda a unidade;
VIII. Organização do mobiliário de sala de aula, corredor e demais espaços
dirigidos ao ensino, pesquisa e lazer de forma a ser utilizado com
segurança e autonomia;
IX. Dotar a biblioteca com sinalização, piso tátil e equipamentos voltados
a pessoas cegas e com baixa visão;
Vale dizer que, tendo em vista o Programa de Promoção de Acessibilidade e
Atendimento Prioritário da FACEN as adaptações dos espaços, mobiliários e
equipamentos urbanos, das edificações e dos serviços de transporte, já está nas
providencias as adaptações necessárias para atender a legislação, tal como foi
descrito acima.

11.2 ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL

No que tange à implementação da acessibilidade comunicacional é
importante destacar que a FACEN busca proporcionar recursos de tecnologia
assistida para auxiliar/ampliar a capacidade das pessoas com necessidades
educacionais especiais de se comunicar e adquirir informações, conhecimento e
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formação necessária à capacitação para o trabalho e para o exercício da cidadania.
Para tanto, prevê a instalação do Programa Dos Vox, direcionado para alunos com
cegueira e baixa visão, uma vez que transforma as informações textuais em áudio. A
mobilização de recursos para o apoio ao aluno com deficiência visual e auditiva na
FACEN será tarefa rotineira. Para tanto, será necessário disponibilizar, com
antecedência, os textos e livros para o(s) curso(s) na proporção em que as
disciplinas forem sendo oferecidas de forma que garanta o acesso ao material
didático. Ademais, os materiais de estudo que serão disponibilizados são sob a
forma de textos ampliados para alunos com baixa visão, textos e aulas gravadas (o
que implica a utilização gravadores), dentre outros que se façam necessários.
Não obstante estas iniciativas, o aluno poderá ainda precisar utilizar auxiliares
ópticos e equipamento informático adaptado, assim como de assistentes para
trabalho de laboratório, e de apoio por parte dos funcionários da biblioteca,
capacitados para auxiliá-los na realização de pesquisas bibliográficas.
Com relação à tecnologia de informação, a biblioteca e o laboratório de
informática terão, inicialmente, um computador exclusivo para os deficientes visuais,
totalizando dois em toda a Faculdade, com possibilidade de ampliação em virtude da
demanda. Cada um destes computadores possuirá ainda, o VIRTUAL VISION que é
um software adequado ao deficiente visual, além de fones de ouvidos, atendendo
perfeitamente ao deficiente visual no acesso as informações uma vez que ele faz a
leitura de todo o material didático que é acessado, inclusive CDs.
Da mesma forma que com os deficientes visuais, a FACEN mobilizará
recursos para o apoio ao aluno com deficiência auditiva rotineiramente com a:
I. Contratação de um tradutor e interprete de Libras para atuar em
diversas frentes, desde o vestibular até as atividades acadêmicas
II. Flexibilização na correção das estruturas frasais e das redações de
um portador de deficiência auditiva por meio de valorização do
aspecto semântico (conteúdo) em detrimento do aspecto estrutural
(forma) da linguagem, gerando uma distinção entre "conhecimento" e
"desempenho linguístico";
III. Flexibilização na correção das provas escritas, valorizando o
conteúdo

semântico;

aprendizado

da

língua

portuguesa,

principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário
pertinente as matérias do curso em que o estudante estiver
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matriculado); materiais de informações aos professores para que se
esclareça a especificidade linguística dos surdos;

11.3 ACESSIBILIDADE PROGRAMÁTICA

Quanto à acessibilidade programática, a FACEN:
I. garantirá extensão de tempo para a realização de provas e para a
realização dos cursos, conforme a Resolução do Conselho Federal de
Educação nº 02, de 24 de fevereiro de 1981;
II. incluirá nas matrizes curriculares dos cursos ofertados a disciplina
Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, de natureza obrigatória para os
cursos de licenciaturas e optativa os de bacharelados;

11.4 ACESSIBILIDADE METODOLÓGICA

No tocante à acessibilidade metodológica a FACEN objetivará:
I. acompanhar os alunos com necessidades educacionais especiais
identificando suas necessidades particulares (pedagógicas e as
relativas à acessibilidade), buscando atendê-las;
II. garantir a acessibilidade, sob todos os seus aspectos, aos
vestibulandos com necessidades educacionais especiais;
III. definir uma política de concessão de bolsas para os alunos de
graduação, inclusive para prestar apoio a estudantes com deficiência
motora ou sensorial que necessitem do mesmo;
IV. estabelecer critérios para otimizar a reposição da força de trabalho
nas diferentes modalidades de recrutamento e provimento de pessoal,
atentando para a inclusão do percentual de pessoas com deficiência ,
dentre os contratados (serviços de terceiros);
V. realizar Censo anual da comunidade interna da FACEN que
apresente algum tipo de deficiência ou necessidade educacional
especial;
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VI. Divulgar entre professores aspectos relativos à acessibilidade
metodológica.
12 CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Na Faculdade de Ciências Empresariais e Estudos Costeiros de Natal a
sustentabilidade financeira é uma fonte de grande preocupação dos gestores, pois
dela dependem os investimentos e as melhorias quantitativas e qualitativas a serem
realizadas, e está diretamente vinculada com a relação entre receita, proveniente
essencialmente das mensalidades dos alunos da graduação e pós-graduação e os
custos de operacionalização dos cursos, manutenção das instalações e expansão
física.
Para melhorar a qualidade educativa e firmar sua relevância social, o maior
desafio da Faculdade de Ciências Empresariais e Estudos Costeiros de Natal é, sem
dúvida, superar a concorrência com as outras IES, o que exige profissionalizar a
gestão, aperfeiçoar os recursos, fidelizar os alunos, agregar valor aos serviços
oferecidos e ampliar o portfólio de receitas.
Na Faculdade de Ciências Empresariais e Estudos Costeiros de Natal a
captação foi iniciada, há equilíbrio entre receitas e despesas, porém, por precaução
e zelo, a mantenedora já se prepara para eventuais evasões ou problemas com
inadimplência futuros, levando em consideração que os alunos são de uma classe
financeira vulnerável.
Na perspectiva de fazer frente em meio à concorrência do setor, bem como
qualificar crescentemente a oferta educativa da FACEN, investimentos estão sendo
realizados para a estrutura física, na instalação de laboratórios de informática,
aquisição de acervo bibliográfico, melhorias nos espaços de convivência, adequação
permanente da infraestrutura para atendimento às pessoas com deficiência,
aquisição de equipamentos. Além da infraestrutura, o investimento também visa o
aumento e incentivo do corpo docente nas atividades complementares, dentre
outros. Porém, assim como em todos os setores públicos e privados do país, no
grave momento de crise econômica que é enfrentado pelos brasileiros, medidas de
contenção de despesas também foram implementadas, de modo responsável, sem,
contudo perder de vista os objetivos institucionais.

66

12.1 ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A partir de metas de crescimento para o próprio PDI, tanto para os cursos em
funcionamento, como para a criação de novos cursos, segue um quadro resumo das
ações para a ampliação da receita para o período de 2015 a 2019. A partir da
realização dos objetivos traçados nas metas de captação de novos alunos para o
curso atual e os que virão a ser implantados, projeta-se um crescimento excelente
para o período de 2015 a 2019.

De modo geral, a estratégia para a expansão na base de alunos está,
principalmente, com a oferta para a nossa região de novos cursos com os
diferenciais oferecidos pela FACEN. Alguns cursos têm início previsto já para o ano
de 2018 e 2019.

Além disso, algumas ações gerenciais possibilitarão um enfrentamento da
inadimplência e evasão dos discentes, uma vez que esses são problemas
recorrentes das Instituições de Ensino Superior, são eles:


A compreensão e entrega do boleto;



O atendimento na secretaria;



O estímulo aos adimplentes;



O lançamento das Bolsas;



A valorização dos alunos veteranos e egressos, a partir da conclusão da
primeira turma;



A agilidade dos requerimentos.
Mesmo com uma captação de recursos considerada ainda modesta

pelo

único curso de graduação e os de pós-graduação ofertados é relevante o fato de
que a Instituição vem ampliando seus investimentos na melhoria do ensino, sem
comprometer a sustentabilidade financeira e os objetivos expostos no PDI.

Assim, a Faculdade de Ciências Empresariais e Estudos Costeiros de Natal
investiu e investe em sua infraestrutura, adquirindo equipamentos, livros e
reformando o espaço interno, para desenvolver um ensino verdadeiramente
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superior, como preconiza no seu PDI. Logo, podem-se destacar como principais
investimentos recentes:


As instalações do laboratório de informática



Aquisição do acervo bibliográfico;



Melhorias nos espaços de convivência;



Adequação da acessibilidade;



Aquisição de equipamentos.

12.2 PLANO DE INVESTIMENTOS

A Faculdade de Ciências Empresariais e Estudos Costeiros de Natal, com
base na sustentabilidade financeira, tem um plano de investimentos de expansão
que preza pela viabilidade para a nossa realidade financeira para o período de
execução do PDI 2015/2019. Os resultados apresentados por esta faculdade têm
sido acima das expectativas, tanto no número de alunos quanto no aspecto
qualitativo desses discentes os quais apresentam uma avaliação externa satisfatória
e uma maior adesão nos projetos desenvolvidos pela Instituição. Por esse motivo, há
uma proposta de manter e otimizar as instalações atuais a fim de gerar um nível
maior de satisfação dos nossos alunos atuais, bem como de expandir a base de
alunos para o quinquênio iniciado nesse ano de 2015. Os quadros a seguir
representam, em termos financeiros, os planos de expansão e melhorias para a IES.
O quadro 24 representa o que a Faculdade de Ciências Empresariais e Estudos
Costeiros de Natal planeja investir nas instalações atuais.
A Faculdade de Ciências Empresariais e Estudos Costeiros de Natal tem uma
proposta de execução orçamentária para esse PDI, conforme os quadros abaixo, os
quais apresentam valores aproximados do que consta no detalhamento dos itens na
planilha do orçamento para o período. Como um resumo desses itens, tem-se um
resultado de:

