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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório apresenta um diagnóstico parcial das condições de ensino 

do curso de graduação em Direito, ofertado no Campus de Natal - CAN. Trata-se de um 

conjunto de dados e informações que retratam aspectos importantes do curso, com relação à 

infraestrutura (instalações físicas e acadêmicas) e também aos recursos humanos (corpo 

docente, pessoal técnico administrativo e de apoio).  

O diagnóstico evidencia-se como fundamental no processo de avaliação 

interna, visto que possibilita, a partir do levantamento de dados, por meio de documentos, de 

análise de questionários aplicados a estudantes e a professores do referido curso, e de 

verificação in loco, um conhecimento preliminar dos pontos positivos e das fragilidades do 

seu contexto interno e externo, o que se configura como ferramenta essencial às atividades de 

planejamento do curso, do Campus onde está inserido, e da UERN como um todo.  

É importante ressaltar que os resultados do diagnóstico precisam ser 

incorporados às atividades de planejamento, de modo a subsidiar o estabelecimento de 

prioridades e estratégias direcionadas à superação dos problemas detectados e, por igual, à 

construção de um ambiente acadêmico que venha a propiciar um ensino de graduação com 

qualidade.   

O curso de Direito funciona na Avenida Airton Sena, nº 4241, Bairro Neópolis, 

Natal/RN onde está localizado o Campus de Natal – CAN, cujo prédio é alugado, e no 

Complexo Cultural de Natal
1
, localizado na Av. Dr. João Medeiros Filho, s/n, Bairro Potengi.  

Vale salientar que a sede própria, para o funcionamento do Campus de Natal, já está sendo 

construído, na Zona Norte da cidade de Natal, mas sem previsão de data para conclusão. 

 

 

 

 

  

   

 

 

                                                 
1
 O Complexo Cultural de Natal é um órgão do Governo do Estado do Rio Grande do Norte administrado pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde funcionam a Prática Jurídica do Curso de Direito, o 

Curso de Ciências da Religião e diversas atividades desenvolvidas pelo Campus de Natal da UERN. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O diagnóstico do curso de Direito do Campus de Natal foi realizado durante o 

mês de janeiro de 2012, e conduzido pela Assessoria de Avaliação Institucional – 

AAI/UERN, através da Comissão Própria de Avaliação - CPA. O trabalho foi desenvolvido 

em duas etapas: num primeiro momento, procedeu-se à coleta de dados e informações junto à 

PROEG (quantitativo de matrícula, por semestres letivos, transferências internas, ofertas de 

vagas no curso, dentre outros), à PRORHAE (quantitativo do corpo docente, titulação, 

vinculação, dentre outros), e ao Gabinete da Reitoria (portarias e resoluções específicas). Em 

seguida, realizaram-se a visita de verificação in loco e a aplicação dos Questionários de 

Avaliação da Docência, por componente curricular. Os questionários eletrônicos foram 

respondidos, espontaneamente, por estudantes e professores, no período de 17 de fevereiro a 

29 de março de 2012.  

A visita de verificação in loco teve como objetivo conhecer a infraestrutura e 

os recursos humanos à disposição dos quatro cursos de graduação que funcionam no Campus 

de Natal, a saber: Ciência da Computação, Direito, Turismo e Ciências da Religião. Para 

proceder à verificação das instalações, a equipe utilizou o documento "Roteiro de Visita In 

Loco", que contém os seguintes itens: instalações administrativas e acadêmicas, biblioteca, 

laboratórios e demais instalações, as condições de manutenção e conservação das instalações 

físicas, a limpeza e o funcionamento, as condições de acesso pelos portadores de deficiência, 

equipamentos de informática, recursos audiovisuais, multimídia, Internet e intranet.  Nesse 

relatório será enfatizado, especificamente o Curso de Direito. 

Durante a visita, foram observados o ambiente acadêmico e as atividades de 

apoio didático- pedagógico ao corpo docente e ao discente.  Realizou-se, também, uma 

reunião com doze estudantes do Curso de Direito, onde foram abordados os seguintes 

aspectos: a gestão administrativa e pedagógica, as atividades acadêmicas, o processo ensino-

aprendizagem, as condições de funcionamento e a infraestrutura.  
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3. DADOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR 

FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE 

3.1. ENDEREÇO 

 

Rua: Avenida Airton Sena, Nº. 4241 

Bairro: Neópolis     Município: Natal - RN 

CEP:  59080-100     Fone/Fax: (84) 3263-2891 

Diretora: Profª. Dra. Ana Lúcia Dantas  

 

3.2. ATO DE CRIAÇÃO  

 

Resolução Nº 003/2002 – CONSUNI, de 13 de junho de 2002. 

 

Termo de Autorização para instalação de Campus da UERN, de 17 de junho de 2002. 

 

 

4. RESULTADOS DA VISITA IN LOCO 

 

A verificação in loco teve como objetivo conhecer a infraestrutura e os recursos 

humanos à disposição dos quatro cursos de graduação que funcionam no Campus de Natal, a 

saber: Ciência da Computação, Direito, Turismo e Ciências da Religião. Para proceder à 

verificação das instalações específicas do curso de Direito a equipe utilizou o documento 

"Roteiro de Visita In Loco", que contém os seguintes itens: instalações administrativas e 

acadêmicas, biblioteca, laboratórios e demais instalações, as condições de manutenção e 

conservação das instalações físicas, a limpeza e o funcionamento, as condições de acesso 

pelos portadores de deficiência, equipamentos de informática, recursos audiovisuais, 

multimídia, internet e intranet, infraestrutura disponibilizada para o funcionamento da Prática 

Jurídica. E ainda utilizou o roteiro de reunião com: Coordenador, com Docentes e com 

Discentes do Curso.  
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4.1. DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA 

 

4.1.1 Instalações do Campus disponibilizadas para o funcionamento do curso de Direito 

 

O CAN funciona em um prédio alugado pela UERN. Com relação às condições 

de funcionamento constatou-se que o fornecimento de energia e água é regular.   No que se 

refere à comunicação constatou-se que o ponto crítico diz respeito ao funcionamento da 

Internet da UERN que nem sempre funciona. O Campus dispõe de uma estrutura para a 

reprodução de material didático, porém de acordo com informações obtidas junto à secretária 

do Campus, o serviço de reprografia fica à disposição, mas tem deixado a desejar após a 

chegada da nova empresa, funciona com horário irregular e as máquinas estão sempre 

apresentando defeito.  

 

4.1.1.2. Salas de aula - Atendem de forma satisfatória, o que caracteriza uma situação regular 

uma vez que mais de 50% das salas de aula atendem aos seguintes critérios: 

a) Dimensão – o espaço físico é inadequado para turmas com mais de 40 estudantes; 

b) Acústica - não há isolamento de ruídos externos nem boa audição interna. 

c) Iluminação - a luminosidade natural e/ou artificial atende de forma satisfatória. 

d) Ventilação - as salas de aula são climatizadas.  

e) Mobiliário - apesar de ser antigo, é adequado e suficiente para atender às necessidades 

básicas,  

f) Limpeza - atende às necessidades do ambiente. 

 

4.1.1.3. Instalações administrativas – secretaria - A Secretaria e a sala de digitação funcionam 

de forma satisfatória, em locais exclusivos, o que caracteriza uma situação boa. Com relação 

às instalações constata-se o seguinte: 

a) Dimensão - espaço físico adequado. 

b) Acústica - há isolamento de ruídos externos e boa audição interna.  

c) Iluminação - luminosidade natural e/ou artificial atende às necessidades. 

d) Ventilação – a sala é climatizada. 

e) Mobiliário e aparelhagem específica - suficientes. 

f) Limpeza - atende às necessidades do ambiente 
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4.1.1.4. Instalações administrativas – direção, departamentos, salas para docentes e reuniões - 

As instalações funcionam de forma satisfatória, o que caracteriza uma situação boa. O 

ambiente posto à disposição para atividades administrativas apresenta as seguintes 

características:  

a) Dimensão - espaço físico inadequado, os espaços do departamento são pequenos, mas 

bem aproveitados; 

b) Acústica - isolamento de ruídos externos e boa audição interna.  

c) Iluminação - é satisfatória (luminosidade natural e/ou artificial). 

d) Ventilação – salas climatizadas. 

e) Mobiliário e aparelhagem específica - adequados e suficientes. 

f) Limpeza - atende às necessidades básicas. 

 

4.1.1.5. Instalações para docentes - O curso não dispõe de salas ou de gabinetes específicos 

para o Corpo Docente, o que caracteriza uma situação fraca.  

  

4.1.1.6. Instalações para a coordenação de curso – O curso de Direito divide o espaço 

destinado para sua coordenação, com as coordenações de outros cursos do CAN, bem como 

com outras atividades administrativas. Tal situação caracteriza as condições de instalação para 

a coordenação como regular.  

.  

4.1.1.7. Auditório - O Campus dispõe de auditório, com ambiente climatizado e bem 

iluminado, com mobiliário adequado, o que caracteriza uma situação boa. 

 

4.1.1.8. Instalações sanitárias – Apresentam espaço físico inadequado ao número de 

estudantes, com condições precárias de limpeza de sanitários, pisos e paredes.  

 

4.1.1.9. Condições de acesso para pessoas com deficiência - As instalações do Campus não 

atendem às exigências básicas de acessibilidade: existem rampas que dão acesso à entrada do 

Campus, porém não existem rampas e/ou elevador para acesso às salas de aula e ao ambiente 

destinado para consulta e estudo de estudantes e professores na biblioteca, que funcionam no 

andar superior do prédio; não tem elevadores; as instalações sanitárias  não são adaptadas 

para pessoas com deficiência. Dessa forma, as condições de acessibilidade apresentam uma 

situação que se caracteriza como muito fraca.  
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4.1.1.10. Acesso a equipamentos de informática pelos estudantes – O curso de Direito dispõe 

de um laboratório, cujo acesso dos estudantes aos equipamentos de informática ocorre em 

função da disponibilidade dos equipamentos através de agendamento prévio. O procedimento 

do agendamento ocorre em virtude do uso compartilhado com os demais estudantes do CAN. 

 

4.1.1.11. Biblioteca – Consiste em um espaço com dois pavimentos, onde uma parte é 

destinada, no térreo, à exposição do acervo bibliográfico, atendimento ao usuário; e no andar 

superior fica o ambiente destinado para consulta e estudo. Esse espaço apresenta-se numa 

situação regular, visto que as variáveis “dimensão” e “mobiliário” são insuficientes e/ou 

inadequados ao número de usuários, conforme informações abaixo: 

a) Dimensão - o espaço físico apresenta-se inadequado para o atendimento ao número de 

usuários e ao desenvolvimento das atividades específicas. 

b) Acústica – é boa, com isolamento de ruídos externos e boa audição. 

c) Iluminação - é suficiente, com luminosidade natural e/ou artificial adequada.  

d) Mobiliário e aparelhagem específica - o número de cabines individuais para estudo e o 

de mesas para estudo em grupo, são insuficientes. 

e) Limpeza - atende às necessidades do ambiente. 

 

4.1.1.11.1 Instalações para o acervo - As instalações do acervo caracterizam uma situação 

regular, pois a área física, as condições de armazenagem, de preservação e de disponibilidade 

do acervo são razoáveis. 

 

4.1.1.11.2 Acervo - Com relação aos livros (títulos e exemplares) constata-se uma situação 

que se caracteriza como fraca, visto que os títulos correspondem parcialmente ao previsto nos 

Programas Gerais dos Componentes Curriculares - PGCCs, e ao que estabelecem à proposta 

pedagógica dos Cursos. Não há exemplares em número suficiente para a quantidade de 

estudantes matriculados nos cursos.  Não existem periódicos. De acordo com dados do 

Sistema de Automação de Biblioteca – SIABI - existem 2.560 exemplares disponíveis para o 

curso de Direito do Campus Avançado de Natal. 

 

4.1.1.11.3. Horário de funcionamento e o serviço de acesso ao acervo - A biblioteca funciona 

nos três turnos de funcionamento dos cursos, de segunda-feira a sexta-feira; existe um 

computador com acesso e Internet Wi Fi no ambiente, disponível ao uso pelo estudante. O 

serviço de consulta e empréstimo é muito bom, visto que a biblioteca  disponibiliza o serviço 
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de reservas  e empréstimo de livros pela Internet. Dessa forma, o serviço de acesso ao acervo 

existente caracteriza-se como uma situação muito boa. 

 

4.1.1.12 Instalações e laboratórios específicos – não existe laboratório específico para o curso 

de Direito. 

 

4.1.1.13.  Infraestrutura disponibilizada para prática jurídica - A prática jurídica do Curso de 

Direito funciona em espaço específico na Zona Norte de Natal, nas instalações do Complexo 

Cultural. Possui sete gabinetes, e uma sala para recepção com um birô com cadeira e, 

cadeiras para os usuários. Os gabinetes são equipados com birôs e cadeiras novas. Todo o 

ambiente é climatizado. Percebe-se que houve uma melhoria nas instalações comparando-se 

com a antiga estrutura. São realizados em média de dez a dezoito atendimentos diários e, por 

semestre são ajuizadas cerca de duzentas ações. A situação da Prática Jurídica classifica-se 

com boa e apresenta as seguintes características. 

 

4.1.1.13.1. Recepção e secretaria da prática jurídica - As instalações da secretaria funcionam 

de forma satisfatória, o que caracteriza uma situação boa. O ambiente posto à disposição para 

atividades administrativas apresenta as seguintes características:  

a) Dimensão - espaço físico adequado e atende as necessidades do curso. 

b) Acústica - isolamento de ruídos externos e boa audição interna.  

c) Iluminação - é satisfatória (luminosidade natural e/ou artificial). 

d) Ventilação – salas climatizadas. 

e) Mobiliário e aparelhagem específica - A sala para recepção com um birô com cadeira 

e, cadeiras para os usuários. Todo o ambiente é climatizado. 

f) Limpeza - atende às necessidades do ambiente. 

 

4.1.1.13.2. Gabinetes da prática jurídica 

a) Dimensão - espaço físico adequado e atende as necessidades do curso. 

b) Acústica - isolamento de ruídos externos e boa audição interna.  

c) Iluminação - é satisfatória (luminosidade natural e/ou artificial). 

d) Ventilação – salas climatizadas. 

e) Mobiliário e aparelhagem específica - Os sete gabinetes são equipados com birôs e 

cadeiras novas. Todo o ambiente é climatizado. 

f) Limpeza - atende às necessidades do ambiente. 
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4.2. RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUTURA NA VISÃO DE PROFESSORES, 

ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS 

 

4.2.1. Corpo técnico e pessoal de apoio 

 

Os recursos humanos postos à disposição do CAN, de acordo com as 

informações obtidas durante a verificação in loco, são em número suficiente para garantir o 

bom funcionamento. O campus conta com secretaria, auxiliar de secretaria, digitador, vigias, 

pessoal de apoio e motoristas.   

Especificamente para o funcionamento do curso de Direito, de acordo com o 

documento-diagnóstico do curso (Quadro 16), com dados referentes ao segundo semestre de 

2011, o curso conta com dois técnicos do quadro permanente, com regime de quarenta horas 

semanais, sendo um com escolaridade de nível médio e outro com pós-graduação lato sensu.    

 

4.2.2. Corpo docente do curso de direito (dados de 2011) 

 

O curso conta com 24 professores no ano letivo de 2011, dos quais, doze têm 

vínculo com regime de vinte horas semanais; dez professores, com quarenta horas semanais e 

dois com Dedicação Exclusiva. Quanto à titulação, dez são especialistas, onze mestres e três 

doutores.  

Quanto ao tempo de serviço como docentes, na UERN, o curso conta com sete 

professores com menos de cinco anos de exercício, dezesseis com mais de cinco anos e menos 

de dez; um com mais de dez e menos de vinte anos. Esse dado aponta para um equilíbrio 

quanto à fixação de profissionais na UERN e quanto à experiência na docência, pois enquanto 

apenas 29,16% do quadro têm menos de cinco anos, 70,83% têm mais de cinco anos de 

exercício no referido curso.    

Quanto à vinculação dos docentes a projetos de pesquisa e de extensão, no 

primeiro semestre de 2011, sete professores desenvolveram projetos de pesquisa e dois 

desenvolveram atividades de extensão. No segundo semestre, oito participaram de projetos de 

pesquisa, dois coordenaram projetos de pesquisa e seis docentes desenvolveram atividades de 

extensão. 

Os dados evidenciam que, apesar do referido curso contar com três doutores 

oito docentes estavam envolvidos com pesquisa, ou seja, 33,33% dos professores 

desenvolveram atividades de pesquisa no segundo semestre de 2011.   
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No que diz respeito às atividades voltadas ao ensino de graduação, quatro 

professores desenvolveram atividades de monitoria, e dezesseis envolveram–se com 

orientação de monografia de graduação, no primeiro semestre de 2011. No segundo semestre, 

quatro docentes estavam envolvidos com monitoria, e cinco, com atividade de orientação de 

monografia, conforme informações contidas nos quadros onze e doze, o que evidencia a 

preocupação do corpo docente com uma formação investigativa. 

Quanto à titulação dos docentes, é de se observar que houve um avanço 

significativo no período de 2009 a 2011, o que compravam os dados do quadro oito, isto é, o 

aumento extraordinário no número de professores com mestrado: de 2009 a 2011, o número 

de professores com titulação nesse nível subiu de um para onze, o que significa que, em 2009 

apenas 4,76% dos docentes eram mestres, hoje esse percentual é de 41,67%. Já o percentual 

de doutores, era de 9,52%, em 2009, e hoje ele corresponde a 12,5% do corpo docente. 

Quanto à titulação em nível de graduação, ressaltamos que, em 2009 existiam dois professores 

com tal formação, ou seja, 9,52% do quadro docente, atualmente, não há docentes no Curso 

de Direito do CAN apenas com graduação. Ainda, sobre a titulação dos professores é 

importante ressaltar que seis docentes estão cursando doutorado, e dois, estão cursando 

mestrado. Daí infere-se que, desse ponto de vista, o citado curso passa um processo de 

aprimoramento considerável. 

Vale salientar que, dentre os professores do curso, um deles apresenta 

deficiência visual, para o qual está disponibilizado pelo Departamento de Apoio à Inclusão – 

DAIN/UERN o serviço de apoio especializado. Ressalta-se ainda que apesar de não utilizar 

tal serviço, o professor apresenta um desempenho bastante satisfatório
2
. 

 

4.2.3. Reunião com os discentes do curso de direito 

 

Esta etapa da avaliação teve como objetivo ouvir os estudantes sobre as 

condições de funcionamento do Campus e da oferta do curso de Direito. Foi realizada uma 

reunião com uma representação de doze estudantes do curso, a qual foi conduzida em 

conformidade com um roteiro de avaliação in loco, considerando os seguintes aspectos: 

coordenação administrativa; coordenação pedagógica; atividades acadêmicas; processo 

ensino-aprendizagem; instalações (físico-estruturais) e equipamentos. Os itens a seguir 

apresentam a opinião dos estudantes quanto aos aspectos avaliados.  

                                                 
2
 Informação obtida a partir da avaliação da docência por componente curricular referente ao semestre 2011.2.   
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4.2.3.1. Coordenação administrativa – direção do campus - Na opinião dos estudantes a 

Direção do Campus: 

 

a) Não consegue promover uma maior aproximação com os estudantes, e entre os 

estudantes dos diversos cursos; mas quando procurada busca atender às solicitações;  

b) Demora na expedição de documentos; 

c) Não consegue resolver o problema de transporte para viabilizar eventos. 

 

4.2.3.2. Coordenação pedagógica – coordenação de curso - Os estudantes de Direito 

afirmaram que a coordenação é ausente da sala de aula e não conversa com os docentes para 

avaliar o desempenho deles. 

 

4.2.3.3.  Realização das atividades acadêmicas e o processo ensino-aprendizagem - Segundo 

os estudantes a situação sobre esse ponto é o seguinte:  

 

a) As aulas aos sábados não estão sendo organizadas a contento, chegam a ocorrer 08 

horas aulas aos sábados e a coordenação não resolve esse problema; há excessiva 

marcação de aulas extras; 

b) Os estudantes alegam que existem professores que exageram na marcação de 

avaliações;  

c) Alegam também que alguns professores abusam do uso de provas objetivas. 

d) Solicitam a realização de mais projetos de pesquisa e de extensão no curso. 

 

4.2.3.4 Infraestrutura - Quanto aos serviços de Biblioteca, os estudantes afirmaram que: 

 

a) Existe um computador com acesso a internet wi fi no ambiente; 

b) O acervo é limitado em termos de número de exemplares, diversidade e atualização. 

Faltam periódicos; 

c) Tem espaço para estudo individual, mas falta espaço para a realização de estudo em 

grupo; 

d) Funciona nos três expedientes, sem atendimento no final de semana.  

 

Quanto aos demais serviços disponibilizados para o bom funcionamento do 

curso, na opinião dos estudantes: 
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a) Existe o serviço de reprografia. 

b) Existem, no CAN, três laboratórios de informática, sendo um exclusivo para o curso 

de Ciência da Computação; um exclusivo para pesquisadores; um para todos os 

cursos. Todos funcionam, mas apenas um pode ser utilizado pelos estudantes do curso 

de Direito.           

 

4.2.4. Reunião com os docentes  

  

A reunião com os docentes contou com a presença de professores 

representantes dos quatros cursos ofertados no Campus de Natal. Os docentes destacaram os 

seguintes aspectos:  

 

a) Consideram que o espaço físico e a infraestrutura da sede atual são inadequados, e 

reclamaram da paralisação das obras da sede definitiva; 

b) Não há espaços para implantação de novos projetos e de atividades de natureza diversa 

que garantam o bom funcionamento dos cursos; 

c) Quanto ao transporte, afirmam que os veículos do Campus de Natal são antigos, em 

número insuficiente e que falta um ônibus para dar suporte a participação de 

estudantes e professores em eventos diversos. 

 

4.2.4.1. Quanto à biblioteca:  

 

a) Tem espaço para estudo individual, mas falta espaço para a realização de estudo em 

grupo; 

b) O acervo é limitado em termos de número de exemplares, diversidade e atualização. 

Faltam periódicos; 

c) Durante a semana funciona nos três expedientes; 

 

4.2.4.2. Quanto aos laboratórios e suas instalações físicas - Os laboratórios existentes 

funcionam, mas não atendem a demanda de professores e de estudantes de todos os cursos.            

 

4.2.4.3. Quanto aos serviços e condições de acesso à Internet - segundo o depoimento dos 

professores sobre esse ponto a situação é o que segue: 
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a) Existem serviços de reprografia. 

b) Existe um computador com acesso a internet wi fi no ambiente; 

c) O serviço de acesso à Internet disponibilizado pela UERN atende parcialmente a 

demanda do campus.  

 

 

 

5. RESULTADOS DOS DADOS COLETADOS POR MEIO DA APLICAÇÃO DOS 

QUESTIONÁRIOS (ELETRÔNICOS) RESPONDIDOS POR PROFESSORES E 

ESTUDANTES, QUANTO À INFRAESTRUTURA 

 

Os questionários eletrônicos foram respondidos por estudantes e professores, 

no período de 17 de fevereiro a 29 de março de 2012. Foram respondidos 301 questionários, 

sendo 271 pelos estudantes e trinta pelos professores. Vale salientar que, dos 1.233 

questionários à disposição dos estudantes, 271 foram respondidos, o que corresponde a 

21,98%; enquanto, dos 33 para os docentes, trinta foram respondidos, o que equivale a 

90,91% dos professores participantes dessa etapa do processo avaliativo. Os professores e 

estudantes responderam espontaneamente ao questionário on line, haja vista que, na UERN, 

os segmentos não são obrigados a participar da avaliação. O entendimento é o de que a 

avaliação institucional deve pautar-se pelos princípios da participação democrática, da 

credibilidade e da adesão voluntária. 
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5.1. AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PELO CORPO DOCENTE  

 

QUADRO 1 - Avaliação da infraestrutura pelo corpo docente 

Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Sala de Aula 33,3% 16,7% 43,3% 00% 6,7% 

Laboratório espaço 6,7% 10% 36,7% 36,7% 9,9% 

Laboratório- materiais 6,7% 13,3% 30% 36,7% 13,3% 

Laboratório equipamentos 6,7% 10% 36,7% 36,7% 9,9% 

Biblioteca - espaço físico 00% 13,3% 76,7% 3,3% 6,7% 

Biblioteca – acervo 00% 10% 73,3% 6,7% 10% 

Biblioteca – serviços 13,3% 46,7% 30% 00% 10% 

Recursos Didáticos 30% 33,3% 30% 00% 6,7% 

Transporte aula de campo 00% 36,7% 20% 33,3% 10% 

Sala de Vídeo 6,7% 10% 20% 50% 13,3% 

Material de Consumo 23,3% 20% 30% 16,7% 10% 

Sala de estudo para professor  00% 23,3% 36,7% 30% 10% 

Serviço de apoio à docência 50% 20% 23,3% 00% 6,7% 

FONTE: SIPAVI                                                                                                                                       DATA BASE: 2011.2 
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5.2. AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PELO CORPO DISCENTE 

 

QUADRO 2 - Avaliação da infraestrutura pelo corpo discente 

Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Sala de Aula 10% 47,2% 36,9% 0,4% 5,5% 

Laboratório  espaço físico 4,4% 22,1% 22,5% 33,9% 17,1% 

Laboratório – materiais 4,1% 21% 23,2% 33,2% 18,5% 

Laboratório -  equipamentos 4,1% 24,7% 20,3% 32,1% 18,8% 

Biblioteca - espaço físico 4,8% 29,2% 58,7% 0,7% 6,6% 

Biblioteca – acervo 4,8% 29,2% 58,7% 0,7% 6,6% 

Biblioteca – serviços 12,9% 46,5% 33,6% 00% 7% 

Recursos Didáticos 7,7% 34,7% 42,4% 3,7% 11,5% 

Transporte (aula de campo) 3,3% 17,3% 11,1% 49,4% 18,9% 

Sala de multimídia 10,3% 29,5% 17,7% 32,1% 10,4% 

Sala para atendimento ao 

estudante 
6,6% 25,7% 24,4% 28,4% 14,9% 

FONTE: SIPAVI                                                                                                                                        DATA BASE: 2011.2 

 

 

 

6. ANÁLISE DOS DADOS DA INFRAESTRUTURA E DA ATUAÇÃO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA A PARTIR DA AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE  

 

6.1. INFRAESTRUTURA 

 

Para a avaliação desse indicador foram utilizadas as possibilidades de 

respostas: “satisfatória”, “regular”, “insatisfatória”, “não disponível” e “nulo/não respondeu”.    

Considerando-se os quadros contidos nos itens 5.1.1 Avaliação do Corpo 

Docente e 5.1.2 Avaliação do Corpo Discente quanto à infraestrutura, os indicadores material 

de consumo, sala de estudo para professor e serviços de apoio à docência foram 

respondidos somente pelos docentes, sendo avaliados a partir dos seguintes resultados: a 

disponibilidade de material de consumo foi avaliada por 43,3% dos professores como 

“satisfatória” ou “regular”, e 46,7% como “insatisfatório” ou “não disponível”; quanto à 

disponibilidade da sala de estudo para professor foi avaliada por 23,3% como “regular” e 
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por 66,7% dos professores como “insatisfatória” ou “não disponível”; e, por fim, os serviços 

de apoio à docência foram avaliados como “satisfatória” ou “regular” por 70% dos 

estudantes. 

No que se refere à sala para atendimento ao estudante foi respondido 

somente pelos discentes, sendo que 32,3% dos estudantes avaliaram como “satisfatória” ou 

“regular” a sua disponibilidade, e 52,8%, como “insatisfatória” ou “não disponível”. O 

percentual de 14,9% dos estudantes “não respondeu” esse item. 

Quanto à análise dos demais itens: Sala de Aula, Laboratório (espaço físico, 

materiais e equipamentos), Biblioteca (espaço físico, Acervo e Serviços), Transporte 

(aula de campo), Sala de vídeo (para o professor)/Sala de multimídia (para o estudante), 

, será feita em conjunto, evidenciando elementos comparativos de avaliação realizada por 

docentes e discentes. 

Quanto à avaliação do item Sala de aula, é possível perceber na avaliação de 

professores e estudantes como um espaço “insatisfatório”. Essa informação corrobora com a 

da comissão de avaliação a qual definiu tal espaço com dimensão inadequada para turmas 

com mais de quarenta estudantes, apesar de ser climatizado e apresentar boa iluminação 

natural e/ou artificial. 

Ao avaliarem as condições do Laboratório, considera-se que: no que diz 

respeito ao espaço físico, a avaliação do docente soma entre “regular” e “insatisfatório”, 

totalizando 73,4%, enquanto os discentes definem entre “insatisfatório” ou “não disponível”, 

percebendo-se nesse item, percentuais que somam 56,4%; quanto ao quesito materiais, 

66,7% do quadro docente avaliam entre “insatisfatório” ou “não disponível” e 56,4% dos 

estudantes apontam como “insatisfatório” ou “não disponível”. Ainda tratando do laboratório, 

o item equipamentos, 73,4% dos professores e 52,4% dos discentes responderam ser tais 

equipamentos “insatisfatórios” ou “não disponíveis”. 

No que se refere ao espaço físico da Biblioteca 80% dos professores e 59,4% 

dos discentes avaliaram tal espaço como “insatisfatório” ou “não disponível”; esses mesmos 

dados percentuais são atribuídos ao acervo. No item serviços, 60% dos docentes afirmaram 

ser “satisfatório” ou “regular”, 30% avaliaram como “insatisfatório” e 10% “não 

responderam”; 59,4% dos discentes afirmaram que tais serviços são “satisfatórios” ou 

“regulares” e 33,6% avaliaram como “insatisfatório”. Os dados nos permitem analisar que a 

Biblioteca disponível para o atendimento aos cursos do CAN, apresenta, na opinião de 

docentes e de discentes, um espaço físico inadequado, com oferta regular de serviços; porém, 

quanto ao acervo disponível para o atendimento ao curso de Direito, necessita de novas 



25 

 

aquisições para a garantia do bom funcionamento do curso. 

Na avaliação do item recursos didáticos 63,3% dos docentes afirmam ser 

“satisfatório” ou “regular” e 30% como “insatisfatório”; tais dados percentuais, divergem dos 

apontados pelos estudantes, entre os quais 42,4% avaliaram a disponibilidade desses recursos 

como “satisfatória” ou “regular” e outros 42,4% como “insatisfatória”. Percebe-se na 

avaliação do referido item a existência de uma disparidade entre os conceitos atribuídos entre 

docentes e discentes. 

Ao avaliarem a disponibilidade de transporte para a realização de aulas de 

campo, 56,7% dos docentes avaliaram como “regular” ou “insatisfatória”, e 33,3% como não 

disponível; quanto aos estudantes, 42,4% avaliaram como “regular” ou “insatisfatória”, e 

49,4% como “não disponível”; 18,9% dos estudantes “não responderam” à avaliação desse 

item. Os dados evidenciam claramente a não disponibilidade desse recurso, ou quando 

disponível, atende de forma insatisfatória às necessidades de professores e estudantes do 

curso. 

Quanto aos itens Sala de vídeo (para o professor) e Sala de multimídia 

(para o estudante), 16,7% dos docentes avaliaram como “satisfatória” ou “regular” e 46,7% 

como “insatisfatória” ou “não disponível”; quanto aos estudantes, 39,8% avaliaram como 

“satisfatória” ou “regular” e 49,8% como “insatisfatório” ou “não disponível”. Os dados 

evidenciam claramente a não disponibilidade das salas específicas, ou quando disponíveis, 

atendem de forma insatisfatória às necessidades de professores e estudantes do curso. 

Frente aos dados apresentados fica evidente que as condições de oferta do 

curso de Direito do CAN apresenta fragilidades quanto à infraestrutura. Entretanto, se faz 

necessário salientar que o funcionamento do Curso de Direito e do Campus Avançado de 

Natal no prédio alugado da Avenida Airton Senna é provisório, uma vez que, encontra-se em 

construção na Zona Norte a Sede própria, com infraestrutura adequada para o funcionamento 

do curso de Direito. 

 

 

6.2. ATUAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA 

NA OPINIÃO DOS ESTUDANTES  

 

Nesse indicador os questionários eletrônicos foram respondidos por estudantes 

e professores, no período de 17 de fevereiro a 29 de março de 2012. Para a sua avaliação 

foram utilizadas as possibilidades de respostas: “sempre”, “maioria das vezes”, “poucas 
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vezes”, “nunca” e “não respondeu”.    

Foram respondidos 301 questionários, sendo 271 pelos estudantes e trinta pelos 

professores. É importante informar que 90,91% dos questionários disponibilizados para os 

docentes e 21,98% para os discentes foram respondidos.  Isso pode ser considerado um ponto 

positivo, pois a resposta aos questionários não é obrigatória. O que evidencia o interesse dos 

docentes e discentes em avaliar e contribuir para o bom desempenho do curso.  

Nesse aspecto considera-se que a avaliação da docência foi significativa e com 

resultados positivos, pois dos 33 componentes curriculares avaliados pelos discentes, 91,5% 

afirmaram que os professores apresentam o Programa Geral do Componente Curricular - 

PGCC no primeiro dia de aula. 

Outro dado que merece destaque é que 84,5% dos discentes responderam as 

alternativas “sempre” ou “maioria das vezes”, quando indagados se os conteúdos previstos no 

PGCC são cumpridos. Esse dado demonstra que, na opinião dos estudantes, os professores 

planejam e selecionam conteúdos e atividades condizentes com a carga horária do 

componente curricular.  

Vale ressaltar que 84,5% dos estudantes responderam às alternativas “sempre” 

ou na “maioria das vezes”, quando perguntados se os professores, no desenvolvimento dos 

componentes curriculares, estabelecem relação entre teoria e prática, respeitando as 

especificidades das disciplinas. Verifica-se que, na opinião dos estudantes, os professores 

procuram superar a dicotomia teoria/prática, e evidencia preocupação com o aprimoramento 

do curso. 

 Já 85,2% dos discentes optaram pelas alternativas “sempre” ou “na maioria 

das vezes”, ao serem indagados se os professores avaliam os estudantes com base nos 

conteúdos trabalhados e 78,6% afirmam que “sempre” ou na “maioria das vezes” os 

professores discutem os conteúdos da avaliação em sala de aula, após a divulgação dos 

resultados. Tais dados podem ser interpretados como um compromisso do corpo docente com 

o cumprimento das normas internas da UERN e com a qualidade do curso de Direito. 
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7. DIAGNÓSTICO DO CURSO DE DIREITO  

 

7.1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Curso: Direito Código do Curso: 101310-0 

Campus:  Campus Avançado de Natal – CAN Código do Campus: 0500 

Turno: Noturno Titulação: Bacharel 

Número de Vagas Iniciais: 40 Semestre: 2º Semestre 

Número Máximo de Estudantes por Turma: 50 

Carga Horária Total do Curso: 3.720 

Tempo Máximo de Integralização Curricular: cinco a oito anos  

FONTE: Coordenação do Curso de Direito do Campus Avançado de Natal 

 

7.1.1 Ato de criação do curso 

Documento: Resolução Nº 018/2002 – CONSEPE, de 27 de junho de 2002 

FONTE: Coordenação do Curso de Direito do Campus Avançado de Natal 

 

7.1.2. Ato de reconhecimento do curso 

Ato de Homologação de Reconhecimento do Curso pelo Conselho Estadual de Educação 

Data da Homologação 11/02/2008  Data da Publicação no D.O.E : 13/02/2008 

Decreto N.º 20.355                  Data do Decreto: 13/02/2008        

Data da Publicação no D.O.E : 14/02/2008 

Prazo de Validade do Reconhecimento do Curso 3 Anos. 

FONTE: Coordenação do Curso de Graduação em Direito do Campus Avançado de Natal 

 

 

7.1.3 Projeto pedagógico do curso 

 

De acordo com o documento–diagnóstico do curso, o Projeto Pedagógico de 

Curso - PPC está em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Direito.   A coordenação juntamente com os professores discute sobre as DCN. 

O PPC é de conhecimento dos corpos docente e discente. Os docentes discutem 

o PPC e preparam as atividades didático-pedagógicas, levando em consideração o 

cumprimento dos objetivos nele estabelecidos para a formação dos estudantes.  Há uma 

comissão permanente de acompanhamento e avaliação do curso, a qual promove, geralmente, 
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a cada três anos, uma revisão geral, uma atualização do PPC.  Tais atualizações atendem às 

normas institucionais, às provenientes do Conselho Estadual de Educação - CEE e às da 

legislação vigente em âmbito nacional. 

Nessa perspectiva, o PPC foi atualizado em 2011, para o atendimento à 

legislação interna da UERN, em especial quanto à Resolução 005/2010 - CONSEPE, que 

aprova o Regulamento dos Cursos de Graduação – RCG/UERN, bem como à Resolução 

15/2011 - CONSEPE que dispõe sobre a distribuição de carga horária docente.  

O documento evidencia, portanto, atualizações tais como:  

a) Ementas de alguns componentes curriculares, e consequentemente, seus Programas 

Gerais dos Componentes Curriculares – PGCCs e bibliografias; 

b) Projetos de ensino, de pesquisa e/ou de extensão; 

c) Corpo docente, no que se refere à admissão, titulação, regime de trabalho, capacitação 

docente, dentre outras informações; 

d) Realização de eventos. 

A matriz curricular do curso de Direito está estruturada com uma carga horária 

mínima total de 3.720 horas-aula, assim distribuídas: as disciplinas de natureza obrigatória, do 

eixo de formação fundamental, totalizam 570 horas-aula, as do Eixo de Formação 

Profissional, perfazem uma carga horária de 2.070 horas-aula, e as do Eixo de Formação 

Prática, totalizam 480 horas, incluindo a Prática Jurídica e o Trabalho de Conclusão Curso – 

TCC.   As disciplinas de natureza optativa totalizam trezentas horas e as atividades 

complementares, trezentas horas. 

Os componentes curriculares que se agregam à estrutura curricular objetivam 

materializar os princípios da formação profissional do/a bacharel/a em direito, que se 

constituem como aspectos inovadores do processo de articulação entre as dimensões de 

ensino, pesquisa e extensão.  
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7.2. DADOS SOBRE A COORDENADOR(A) DO CURSO 

Nome do Coordenador (a) do Curso: Patrícia Moreira de Menezes
3
 

Formação Profissional: Direito 

Titulação: Especialização na Área: Direito-Processo Civil. 

Regime de Trabalho: 40h 

Tempo de Exercício no Magistério Superior: De 5 a 10 anos 

FONTE: Coordenação do Curso de Direito do Campus Avançado de Natal 

 

 

7.3. DIAGNÓSTICO QUANTO AO CORPO DISCENTE, AO CORPO DOCENTE E AO 

CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO CURSO DE DIREITO 

 

7.3.1. Corpo discente 

 

QUADRO 3 - Número de vagas, inscritos e demanda no Processo Seletivo Vocacionado – 

PSV – no segundo semestre 

Ano 
Vagas Inscritos Relação Candidatos / Vagas 

Cotista
4
 Não Cotista Cotista Não Cotista Cotista Não Cotista 

2009 20 20 536 1.885 26,80 94,25 

2010 20 20 585 1.457 29,25 72,85 

2011 20 20 490 1.097 24,50 54,85 

2012 20 20 378 967 18,90 48,35 

FONTE: COMPERVE/PROEG                                                                                    DATA BASE: 2009, 2010, 2011 e 2012 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Durante a elaboração desse relatório a Coordenação do Curso de Direito, passou a ser exercida pelo Professor 

Doutor Sérgio Alexandre de Moraes Braga Júnior, com regime de trabalho de 40 horas semanais.  A nomeação 

se deu por meio da Portaria Nº 3078/2012-GR/UERN, de 30 de abril de 2012. 
4
 Em conformidade com a Lei nº 8.258 de 27 de dezembro de 2002 e publicada no DOE nº 10.398 de 

28/12/2002, p.30, que estabelece que as Universidades Públicas Estaduais do Estado do Rio Grande do Norte são 

obrigadas a reservar, anualmente, cinquenta por cento, de suas vagas, no mínimo, por curso e turno, para 

estudantes que tenham cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escola pública. Portanto a 

partir do vestibular 2004 o CONSEPE por meio das Resoluções 042/2003 043/2003 ambas de 08 de dezembro 

de 2003 iniciou o processo de adequação à Lei 8.258/2002. 
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QUADRO 4 - Ingresso do estudante no curso 

Ano VI VNI
5
 EX-OFF OJ Total 

2009 40 07 09 01 57 

2010 39 00 11 00 50 

2011 35 04 10 00 49 
FONTE: SAE/DARE/PROEG 2011    

 LEGENDA: VI = vagas iniciais  VNI = vagas não iniciais EX-OFF = transferência ex-officio 

  OJ = ingressantes por ordem judicial 

 

 

QUADRO 5 - Número de estudantes ingressantes, matriculados e diplomados em 2011 

Ano 

Estudantes 

Ingressantes 
Matriculados 

Diplomados 
1º Semestre 2º Semestre 

2011 49 243 249 24 
FONTE: SAE/DARE/PROEG 2011.                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 De acordo com o Art. 87 do Regulamento dos Cursos de Graduação da UERN, Vagas Não Iniciais são 

decorrentes da aplicação da seguinte fórmula: (...) NVDNID = (NVIC x PM), MR, onde: 

I- NVIC = Número de Vagas Iniciais de um Curso de Graduação da UERN, fixado pelo CONSEPE no 

respectivo processo de autorização de funcionamento; 

II- PM = Prazo Médio da duração do curso estabelecido no projeto pedagógico do curso; 

III- MR = número de matrículas de estudantes regulares no semestre em curso 

Parágrafo Único. O estudante a que se refere o inciso III do Caput deste artigo é aquele que possui vínculo com a 

UERN por meio de matrícula em componentes curriculares, trancamento de programa, trancamento de 

programas ou de matrícula. 
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QUADRO 6 - Número de estudantes atuando em atividades acadêmicas e componentes 

curriculares em 2011.2 

Descrição Variável Quantidade 

Total de estudantes ingressantes no curso, nas vagas iniciais, no ano 

de referência. 
AIVI 35 

Total de estudantes ingressantes no curso, por transferência 

mediante ordem judicial, no ano de referência. 
AITJ 0 

Total de estudantes do curso com deficiências/dificuldades, no 

segundo semestre.  
DINE 0 

Total de estudantes em estágio curricular supervisionado do curso, 

no segundo semestre.  
AECS 77 

Total de estudantes participando de atividades de extensão, no 

segundo semestre.  
APAE 7 

Total de estudantes bolsista envolvidos em atividades de extensão, 

no segundo semestre.  
AAE 0 

Total de estudantes que recebem qualquer tipo de auxílio bolsa, no 

ano de referência, no segundo semestre.  
ABC 1 

Total de estudantes participando de atividades de pesquisa, no 

segundo semestre.  
APAP 5 

Total de estudantes bolsistas em atividade de iniciação científica 

(Projetos de Pesquisa), no segundo semestre.  
AICC 0 

Total de estudantes em Programa Institucional de Monitoria (PIM), 

no segundo semestre.  
APM 5 

Total de estudantes que apresentaram trabalhos em eventos 

acadêmicos, cultural artístico, científico e de gestão, no primeiro 

semestre. 
PEE 4 

Total de estudantes com atividade de monografia do curso no 

segundo semestre. 
AAMC 5 

FONTE: Diagnóstico do curso de Direito CAN                                                                                            DATA BASE: 2011 
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QUADRO 7 – Desempenho dos estudantes no exame nacional de desempenho de estudantes 

em 2009 

Média da 

Formação 

Geral 

Média do 

componente 

específico 

Média 

Geral 

ENADE 

Conceito 

(1 a 5) 

IDD 

Índice 

(-3 a 3) 

IDD 

Conceito 

(1 a 5) 

Conceito 

Curso 

(1 a 5) 
Ing. Conc. Ing. Conc. Ing. Conc. 

63,3 56,3 62,6 55,5 62,7 55,7 3 - 1 - 

Fonte: Relatório ENADE 2009/INEP                                                                                                              ANO BASE: 2009 

 

 

7.3.2. Corpo docente 

 

QUADRO 8 - Número de docentes por titulação e regime de trabalho 

Ano 
Titulação Regime de Trabalho 

G E M D 20h 40h 40h/DE 

2009 02 16 01 02 13 07 01 

2010 01 12 08 02 12 09 02 

2011 00 10 11 03 12 10 02 

FONTE: UERN em números/DRH e Diagnóstico de cursos                              DATA BASE: dez/2009, dez/2010 e dez/2011 

LEGENDA: G = Graduação E = Especialista  M = Mestre  D = Doutor 

20h = Vinte horas  40h = Quarenta horas 40h/DE = Quarenta horas com dedicação exclusiva            
 

 

GRÁFICO 1 - Titulação 

 
FONTE: UERN em números/DRH e Diagnóstico de cursos 
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GRÁFICO 2 – Regime de trabalho 

 
   FONTE:  UERN em números/DRH e Diagnóstico de cursos 
 

 

QUADRO 9 - Número de docentes por tempo de experiência profissional na docência, na 

UERN em 2011 

Total de 

Docentes 

Menos de 5 

anos 

De 5 a menos de 10 

anos 

De 10 a menos de 

20 anos 

Mais de 20 

anos 

24 07 16 01 00 

FONTE: UERN em números/DRH e Diagnóstico de cursos                                                                 DATA BASE: dez/2011 

 

 

GRÁFICO 3 – Tempo de serviço 

 
FONTE: UERN em números/DRH e Diagnóstico de cursos                                                       DATA BASE: dez/2011 
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QUADRO 10 - Área de formação do corpo docente 

Docentes 
Área de Conhecimento 

Graduação Pós-Graduação 

Agassiz Almeida Filho Direito Direito constitucional 

Aurélia Carla Queiroga da Silva Direito Processo civil 

Bruno José Souza de Azevedo Direito 
Dir. Tributário e  

Direito constitucional 

Carla Maria Fernandes Brito Direito Direito penal 

Carlos Sérgio Gurgel da Silva Direito e Geografia Direito Constitucional 

Claudomiro Batista de O. Júnior Direito e História Direito Constitucional 

David de Medeiros Leite Direito e Administração 
Direito Administrativo e 

Direito do Trabalho 

Déborah Leite da Silva Direito Processo Civil 

Dijonilson Paulo A. Veríssimo Direito Direito Público 

Dijosete Veríssimo da C. Júnior Direito Direito Constitucional 

Eduardo Cunha Alves de Sena Direito e Odontologia Direito Penal e Criminologia 

Fernando Gaburri de Souza Lima Direito Direito Civil 

Flavianne da Costa Pontes Direito Processo Civil 

Glauber de Lucena Cordeiro  Direito Direitos Especiais 

José Armando Ponte Dias Júnior Direito Direito Constitucional 

José Hindemburgo de C. N. Filho 
Direito e  

Engenharia Mecânica 

Ciências Criminais 

Luciana Ribeiro Campos Direito 
Direito Tributário e 

Ambiental 

Maria Audenora das N. S.Martins Pedagogia Educação 

Patrícia Moreira de Menezes Direito Processo Civil 

Paulo Eduardo de F. Chacon Direito Direito Constitucional 

Paulo Sérgio D. da R.   Júnior Direito Processo Civil 

Rogério Emiliano G. Alcoforado Direito Filosofia 

Sérgio A. de M. Braga Júnior Direito Direito 

Valéria Maria Lacerda Rocha Direito Direito Constitucional 

FONTE: Diagnóstico do Curso de Direito do Campus Avançado de Natal                                       DATA BASE: Abril 2012 
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QUADRO 11 - Atividades acadêmicas do corpo docente em 2011.1  

Descrição Variável Quantidade 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de 

extensão. 
DAEX 2 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de 

pesquisa, no primeiro semestre. 
DAPE 7 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de 

monografia de graduação. 
DAM1 16 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de 

monografia de cursos de especialização. 
DAM2 - 

Total de docentes do departamento com atividade de 

orientação/co-orientação de dissertação de mestrado. 
DODM - 

Total de docentes do departamento que coordenam projetos de 

pesquisa em desenvolvimento na instituição. 
DP 2 

Total de docentes colaboradores de projetos de pesquisa em 

parceria com outras IES. 
DCPI - 

Total de docentes participando de projetos de pesquisa na 

instituição. 
CPPU 5 

Total de docentes do departamento que lecionam na pós-

graduação 
DPGG - 

Total de docentes do departamento com atividades de monitoria DMO 4 

FONTE: Diagnóstico do curso de Direito – CAN                                                                                DATA BASE: dez/ 2011 
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QUADRO 12 - Atividades acadêmicas do corpo docente em 2011.2 

Descrição Variável Quantidade 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de 

extensão. 
DAEX 6 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de 

pesquisa. 
DAPE 9 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de 

monografia de graduação. 
DAM1 5 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de 

monografia de cursos de especialização. 
DAM2 - 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação/co-

orientação de dissertação de mestrado 
DODM - 

Total de docentes do departamento que coordenam projetos de 

pesquisa em desenvolvimento na instituição. 
DP 2 

Total de docentes colaboradores de projetos de pesquisa em 

parceria com outras IES. 
DCPI - 

Total de docentes participando de projetos de pesquisa na 

instituição 
CPPU 7 

Total de docentes do departamento que lecionam na pós-graduação DPGG 1 

Total de docentes do departamento com atividades de monitoria DMO 4 

FONTE: Diagnóstico do curso de Direito - CAN                      DATA BASE: dez/ 2011 
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QUADRO 13 - Número de disciplinas ministradas por professor no semestre 2011.2  

DOCENTE 

Semestre 

2011.1 

Semestre 

2011.2 

G PG G PG 

Agassiz Almeida Filho _ _ _ _ 

Aurélia Carla Queiroga da Silva (Cursando mestrado) 02 _ 02 _ 

Bruno José Souza de Azevedo 02 _ 02 _ 

Carla Maria Fernandes Brito _ _ _ _ 

Carlos Sérgio Gurgel da Silva (Cursando doutorado) _ _ 03 _ 

Claudomiro Batista de Oliveira Júnior 03 _ 02 _ 

David de Medeiros Leite _ _ 02 _ 

Déborah Leite da Silva 01 _ 02 _ 

Dijonilson Paulo Amaral Veríssimo _ _ _ _ 

Dijosete Veríssimo da Costa Júnior 02 _ 02 _ 

Eduardo Cunha Alves de Sena (Cursando doutorado) 01 _ 01 _ 

Fernando Gaburri de Souza Lima 02 _ 01 _ 

Flavianne da Costa Pontes 01 _ 01 _ 

 Glauber de Lucena Cordeiro (Cursando doutorado) _ _ _ _ 

José Armando Ponte Dias Júnior 02 - 02 _ 

 José Hindemburgo de Castro Nogueira Filho 02 _ 01 _ 

Luciana Ribeiro Campos (Cursando doutorado) 02 _ _ _ 

Maria Audenora das Neves Silva Martins 01 _ 02 _ 

Patrícia Moreira de Menezes (Cursando mestrado) 01 _ 02 _ 

Paulo Eduardo de Figueiredo Chacon 02 _ 02 _ 

Paulo Sérgio Duarte da Rocha Júnior (Cursando doutorado) _ _ _ _ 

Rogério Emiliano Guedes Alcoforado (Cursando doutorado) _ _ 01 _ 

Sérgio Alexandre de Moraes Braga Júnior 02 _ 02 _ 

Valéria Maria Lacerda Rocha 02 _ 02 _ 

FONTE: Diagnóstico do Curso de Direito - CAN          ANO BASE: dez/ 2011 

LEGENDA: G = Graduação         PG = Pós-graduação   

 

Os professores que não ministraram disciplinas no Curso de Direito, no ano de 

2011, e que não se encontravam liberados para capacitação docente, é porque ministravam 

disciplinas em outros cursos da UERN. 



38 

 

QUADRO 14 - Total de docentes do departamento afastados para pós-graduação 

Nº de Docentes Lotados no 

Departamento 

Docentes Afastados 

Mestrado Doutorado 

Com Bolsa Sem Bolsa Com Bolsa Sem Bolsa 

24 - - - 01 
FONTE: Diagnóstico do Curso de Direito - CAN                                   DATA BASE: dez/2011 

 

 

7.3.3. Corpo técnico-administrativo 

 

QUADRO 15 - Corpo Técnico Administrativo – Curso de Direito 

Descrição Variável Quantidade 

Total de técnicos do quadro permanente, no segundo semestre.  TEQP 02 

Total de técnicos com contrato provisório, no segundo semestre.  TECP 0 

Total de técnicos em regime de 30 horas semanais, no segundo 

semestre.  
TP30 0 

Total de técnicos em regime de 40 horas semanais, no segundo 

semestre.  
TP40 02 

Total de técnicos envolvidos com as atividades meio (administração e 

apoio), no segundo semestre.  
TAM 02 

Total de técnicos envolvidos diretamente com as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, no segundo semestre.  
TAF 0 

Total de técnicos com escolaridade de nível médio, no segundo 

semestre.  
TNM 01 

Total de técnicos com nível superior, no segundo semestre.  TNS1 0 

Total de técnicos com pós-graduação lato sensu (titulação de 

Especialista), no segundo semestre.  
TNS2 01 

Total de técnicos com pós-graduação stricto sensu (Titulação de 

Mestre), no segundo semestre.  
TNS3 0 

Total de técnicos com pós-graduação stricto sensu (Titulação de 

Doutor), no segundo semestre.  
TNS4 0 

Total de técnicos com deficiências/dificuldades, no segundo semestre.  TNE 0 

FONTE: Departamento de Direito – CAN                                                                                  DATA BASE: Ano letivo 2011 
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8. COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES 

 

8.1. DOS COMENTÁRIOS 

 

Quanto à avaliação feita pelos estudantes sobre o fato da direção do Campus 

demorar na expedição de documentos, não fica evidente a quais tipos de documentos eles se 

referem: se são documentos emitidos pelos órgãos superiores da UERN (Departamento de 

Registro Escolar – DARE; Departamento de Apoio ao Estudante – DAE, dentre outros), ou se 

a documentos de maneira geral, cuja emissão é de competência daquela direção. Vale 

salientar que a emissão de documentos pelos órgãos superiores da UERN é feita no Campus 

Central, em Mossoró, o que pode gerar demora, quando solicitada. 

No que diz respeito ao fato de a direção não buscar resolver o problema de 

transporte para viabilizar eventos, também não ficou claro aos avaliadores se a direção do 

Curso, de fato, não procura resolver tais questões ou, se ela tenta e não consegue resolvê-las, 

tendo em vista que a solução de tais problemas depende da disponibilidade de recursos 

financeiros da instituição. 

As reclamações quanto à excessiva marcação de aulas extras, em especial, aos 

sábados, se dá pelo fato de que o calendário letivo da UERN, para o segundo semestre de 

2011, previa muitos sábados letivos devido ao movimento grevista, ocorrido no período de 31 

de maio a 16 de outubro de 2011. Nesse caso, caberia à coordenação do curso, juntamente 

com os professores envolvidos em cada período letivo, planejarem um calendário específico 

para o atendimento dos dias letivos, divulgando-o previamente aos estudantes, a fim de uma 

melhor organização das atividades a serem desenvolvidas. 

Vale salientar que na reunião realizada com professores e estudantes, quando 

da visita in loco, não houve nenhum comentário negativo quanto ao PPC e sua 

operacionalização, o que nos permite inferir que o curso atende às necessidades formativas do 

estudante. 

É importante ressaltar, que na avaliação da docência - com aplicação 

questionários on line - nenhuma reclamação foi constatada quanto ao nível de formação e a 

competência do corpo docente, pelo contrário, os estudantes em grande maioria afirmam que 

durante o desenvolvimento dos componentes curriculares, há uma preocupação, por parte dos 

professores, em estabelecer relação entre teoria e prática, afirmam também que os professores 

avaliam os estudantes com base nos conteúdos trabalhados e discutem os conteúdos da 

avaliação em sala de aula, após a divulgação dos resultados, bem como apresentam e 
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discutem os PGCCs em sala de aula. Isso leva a crer que, na opinião dos estudantes, o corpo 

docente atende satisfatoriamente aos objetivos do curso.  

Outro ponto que merece ser comentado, apesar de não ter sido alvo da nossa 

metodologia de trabalho, mas que se julgou importante citar neste relatório, é o bom 

desempenho dos estudantes do Curso de Direito do CAN. No último exame realizado pela 

Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, dos 23 inscritos, formados pelo Curso de Direito do 

Campus de Natal (CAN/UERN), 16 obtiveram aprovação, resultando em um índice de 

69,57%. E que a UERN, representada pelo Curso de Direito do CAN, está entre as 20 

instituições que mais aprovam no Exame da OAB/RN, conforme anexo. (disponível em 

http://www.oab.org.br).  

Recentemente, o referido curso foi alvo de elogios, por parte do vice-presidente 

da OAB/RN em entrevista concedida à Intertv Cabugi em 08/05/2012, conforme notícia 

publicada pela Agência de Comunicação da UERN:  

Hoje (08), em entrevista ao telejornal Bom Dia RN da InterTV Cabugi, o vice-

presidente da OAB/RN, Aldo de Medeiros Lima Filho, falando sobre a baixa 

aprovação geral no último Exame de Ordem, citou o curso de Direito do Campus de 

Natal da UERN por seu “razoável” índice de aprovação e disse que o curso da 

Universidade do Estado na capital deveria servir de exemplo para outras instituições 

de ensino superior. (disponível em: http.www.uern.br/administracao/agecom. 

Acessado em 16/05/2012).  

 

Instigada a falar sobre essa conquista, a Coordenadora do Curso de Direito do 

CAN assim se posiciona: 

A UERN/Natal, tantas vezes despercebida para esta capital, vem se mantendo em 

um percentual elevado de aprovação, mesmo sendo um curso recente 

(Direito/Natal), com a pesquisa e a extensão em seu início e dificuldades quanto à 

estrutura. Qual o segredo? [...] Homens e mulheres (incluindo docentes e discentes) 

com vontade de crescer e vencer através da educação é o diferencial da 

UERN/Natal. Posso ainda acrescentar que na 2ª fase há uma exigência quanto à 

escrita e quanto à análise de um caso concreto, ou seja, é a hora de estudante mostrar 

que durante a graduação exercitou e desenvolveu uma autonomia crítica e redigiu 

com frequência. Na UERN, durante a graduação, as avaliações dissertativas, e não 

as objetivas, são a regra; e ainda, o Núcleo de Prática Jurídica funciona sob forte 

exigência da Coordenação [...] na presença dos estudantes e quanto à correção 

efetiva e não figurativa das peças redigidas. A supervisão do Núcleo de Prática 

Jurídica faz todas as correções e exige que o estudante as efetive e acompanha o 

desenvolvimento do estudante na avaliação dos casos e redação das peças. Estes 

últimos pontos indicados, para mim como professora que já lecionou em instituições 

públicas e particulares e que sou defensora das avaliações subjetivas, fazem o 

diferencial no Exame da OAB, que exige muito mais, acertadamente, do que a 

simples e inócua memorização de dispositivos de lei.” (disponível em: 

http.www.uern.br/administracao/agecom. Acessado em 16/05/2012).  
 

Diante dos comentários elencados é mister enfatizar que apesar dos problemas 

de infraestrutura o Curso de Direito do CAN apresenta um PPC elaborado e desenvolvido em 

http://www.oab.org.br/
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consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Direito, um Corpo 

docente qualificado em nível de Pós Graduação e em constante processo de formação 

continuada, e que a cada dia procura se dedicar mais ao curso coforme se constata pelos 

gráficos nº 1 e 2.  Portanto pode-se afirmar que o citado curso está se encaminhando para o 

seu aprimoramento. 

 

 

8.2. DAS RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando-se que os itens a seguir foram avaliados com grande percentual 

de irregularidade por docentes e por discentes, a partir das visitas, e por meio dos 

depoimentos ou dos questionários aplicados, recomenda-se a melhoria na oferta ou na 

disponibilidade dos seguintes itens:  

 

8.2.1. Para a direção do campus e coordenação do curso 

 

a) Incentivar a elaboração e o desenvolvimento de mais projetos de ensino, de pesquisa e 

de extensão; 

b) Promover encontros didático-pedagógicos visando à melhoria do processo ensino- 

aprendizagem, em especial das metodologias de avaliação; 

c) Desenvolver estratégias que garantam o bom relacionamento entre estudantes e 

professores; 

d) Criar mecanismos para acompanhamento de estudantes egressos do curso. 

 

8.2.2 Para a administração central  

 

a) Garantir a agilidade na emissão de documentos para estudantes; 

b) Criar no CAN pelo menos um laboratório por curso e equipá-los de forma a atender às 

necessidades específicas; 

c) Melhorar as condições de oferta de serviços da biblioteca, no que diz respeito: à 

ampliação e atualização do acervo, bem como à aquisição de periódicos, por curso; 

abertura da biblioteca em dias de sábado; ampliar o espaço para a realização de 

estudos em grupos;  

d) Melhorar as condições de oferta do serviço de acesso à Internet de forma a atender às 
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demandas do Campus; 

e) Manter contato com a prestadora de serviços de reprografia de forma a disponibilizar 

tais serviços em horários que atendam às necessidades dos cursos; 

f) Estruturar salas de estudos para professores e estudantes; 

g) Promover as condições de acessibilidade estrutural no prédio, visando facilitar a 

mobilidade de pessoas com deficiência; 

h) Investir na compra de transporte (ônibus) para dar suporte à participação de estudantes 

e professores, em aulas de campo e em eventos diversos.  

i) Definir normas para a constituição do Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso 

de Direito. 

  Por fim, considerando que o funcionamento do Curso de Direito e do Campus de 

Natal no prédio alugado da Avenida Airton Senna é provisório, recomenda-se agilidade na 

conclusão das obras em construção na Zona Norte onde funcionará a Sede própria do referido 

Campus para a garantia da infraestrutura adequada ao bom funcionamento do Curso.  
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