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Resumo 

 

Este documento tem por finalidade apresentar os projetos executados na FESSC em 2011, as ações 

realizadas, as potencialidades e as fragilidades avaliadas pela CPA assim como as propostas de 

avaliação continuada para 2012. Para a elaboração do presente documento foram consideradas as 10 

dimensões dos SINAES, onde a CPA posicionou-se e a Direção Geral providenciou as devidas 

medidas corretivas.  

A CPA observou que é notória a boa articulação entre o PDI e o PPI. Visto que, em 2011 houve a 

participação efetiva dos cursos em obedecer e cumprir com as políticas institucionais relacionadas ao 

ensino, pesquisa e extensão. Como incentivo à produção técnica e científica, a IES tem oferecido e 

divulgado aos discentes e docentes as bolsas de pesquisa do artigo 170, 171 e do PEP. Os projetos de 

inclusão social estão cumprindo com o papel de responsabilidade social. A IES tem exercido um 

excelente papel na comunicação com a sociedade através de programas permanentes de contato. 

Portanto, a CPA entende que não há fragilidades nestes aspectos.  

O Plano de Carreiras, Cargos e Salários que vem sendo cumprido e respeitado com estimulo da 

capacitação oferecendo bolsas de estudo de 100% em cursos de graduação e pós-graduação e com o 

Programa Institucional de Qualificação Docente (PIQ) e cursos online para os profissionais técnicos 

administrativo. 

A organização e gestão da IES são coordenadas pelo Diretor Geral com o apoio das Gerências 

Acadêmicas e Administrativas e todos os cursos da faculdade possuem coordenadores com carga 

horária específica para desenvolvimento de atividades organizacionais e representatividade nas 

comissões e colegiados e NDE’s dos cursos. 

A IES preocupada com a manutenção e infraestrutura da unidade está sempre ampliando e 

modernizando suas instalações físicas.  

O Índice de Satisfação Acadêmica (ISA), um instrumento bastante prático e digitalizado,   possibilita 

uma autoavaliação muito eficiente. A partir dos resultados de 2010 foram tomadas medidas 

acadêmicas para solucionar as deficiências para 2011 .  

Com o Sistema Institucional Acadêmico – S.I.A há uma interação digital 24h por dia entre docentes, 

discentes e com acesso à Internet. Os alunos possuem a disposição o atendimento para as questões 

acadêmicas de graduação, pós-graduação e pesquisa e ouvidoria em um único complexo para a sua 

maior praticidade e para garantir a privacidade do aluno o setor financeiro/ acordos e coordenação de 

curso estão dispostos em setores separados.  Todos os professores dedicam 1h semanal para 

atendimento extraclasse. Há também a disponibilidade do sistema EDD (Emissão Digital de 

Documento), que agiliza a disponibilidade de documentos em tempo real. 



A sustentabilidade financeira está baseada na programação orçamentária semestral, todos os projetos e 

programas previstos no PPI e PDI são considerados na organização do orçamento realizada em 

conjunto com o gerente financeiro e uma equipe especializada para esta finalidade. 

O processo de elaboração do presente relatório é sem dúvida uma construção para o melhoramento dos 

processos e constituiu-se um importante instrumento de planejamento da gestão acadêmico-

administrativa. 



 

I. Introdução 

 

O processo de avaliação institucional compreendeu as etapas de sensibilização, autoavaliação, e as 

etapas de avaliação externa e a reavaliação. Caracterizado como um processo contínuo, a Avaliação 

Institucional tem a função de promover a excelência do fazer universitário. 

Assim, na promoção da melhoria da qualidade, no que tange ao ensino, à pesquisa e iniciação 

científica, à extensão e à própria gestão institucional, a Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina tem 

por diretriz desde a sua implantação há dez anos, o processo de avaliação institucional e desta maneira 

orienta-se na consolidação de uma cultura voltada à construção coletiva da excelência educacional. 

O relatório de Autoavaliação Institucional apresenta as informações que atendem às determinações 

legais instituídas pela CONAES e, no sentido mais amplo, refletem o processo de amadurecimento da 

cultura de avaliação na instituição através do conjunto de atividades, ações, seminários e debates que 

norteiam a revisão contínua dos valores e objetivos institucionais.  

Neste processo contínuo, a participação dos atores institucionais no processo de autoavaliação da 

instituição torna-se essencial na medida em que permite identificar aspectos referentes às fragilidades 

e potencialidades institucionais. Torna-se, então, uma importante ferramenta para análise, reflexão e 

construção de novas formas de aprendizagem, comunicação e ações de transformação. 

A Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina através de sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

vem desenvolvendo desde sua criação em 2004, ações institucionais voltadas para disseminação da 

cultura da avaliação, permitiu sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a necessidade da avaliação 

como instrumento de melhoria da qualidade educacional, bem como a sua contribuição no processo de 

reflexão e transformação do projeto acadêmico-institucional.  

Como resultados destes encontros formaram-se grupos de trabalhos com a participação de alunos, 

professores, funcionários e gestores a fim de assistirem a CPA no que tange a condução das atividades 

de avaliação da Instituição e sistematização e prestação de informações solicitadas pelo Ministério da 

Educação (MEC).  

Cada grupo de trabalho foi coordenado por um membro da CPA, responsável pelo planejamento, 

cronograma de ação e levantamento das necessidades de recursos humanos, materiais e operacionais 

para realização de cada projeto. Todas as dimensões preconizadas pela Lei n. 10.861/04 art. 3º foram 

atendidas pelos treze grupos formados, uma vez que, a dimensão II foi dividida em 4 grupos a saber: 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-graduação.  



O trabalho desenvolvido pela CPA com os grupos de trabalho configurou-se em um processo 

transparente e participativo, que disponibilizou para a sociedade os resultados obtidos pelos grupos de 

trabalho.  

O relatório traduz o resultado de um processo de debate, análise e interpretação dos dados obtidos 

através de seminários internos, reuniões de colegiado, aplicação de questionários e consulta a 

comunidade. 

A avaliação institucional tem a função, não apenas de avaliar a qualidade dos serviços ofertados e de 

prestar contas à sociedade, mas de gerar dados e informações que viabilizem conhecimento capaz de 

revelar em que medida a instituição tem contribuído para a mudança da qualidade de vida e o 

desenvolvimento econômico e social na comunidade em que se encontra se tem gerado e transferido 

conhecimentos – não necessariamente novos – mas que contribuam para melhorar as condições de 

trabalho, de produção e de vida do cidadão comum e que o habilitem a participar ativamente de 

processos de mudança nas comunidades em que vivem. 

Essa contribuição não se esgota apenas como fonte de transferências de conhecimentos, o que em 

geral é feito através das atividades de formação e educação continuada e da disseminação de 

informação e conhecimento de interesse local, mas também, através de sua inserção como instrumento 

direto de mudança. Isso pode ser avaliado por meio do processo de avaliação institucional interno e 

externo, com a análise das inúmeras atividades que a instituição desenvolve em cooperação com 

empresas, organizações sociais, sindicatos, associações de moradores e órgãos e programas de governo 

e, principalmente, na qualidade e relevância da produção científica e tecnológica para a região. 

Pode-se afirmar que a avaliação institucional já se consolidou como instrumento adequado para 

aferição da eficiência, eficácia e efetividade das instituições de ensino superior e o fornecimento de 

subsídios para o aperfeiçoamento de seu processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, este relatório que foi elaborado com a participação efetiva de todos os membros da CPA 

com o apoio dos grupos de trabalhos de cada dimensão, tem por finalidade apresentar as ações 

realizadas, as potencialidades, as fragilidades e as propostas de avaliação continuada para 2011 da 

Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina (FESSC), observadas e avaliadas pela Comissão Própria de 

Avaliação no período de 2011. Para a elaboração do presente documento, foram consideradas as 10 

dimensões dos SINAES, onde a CPA posicionou-se e a Direção Geral tomará as devidas medidas 

corretivas, com o objetivo de oferecer um ensino com cada vez mais qualidade.  No desenvolvimento 

de relatório, podem ser observados todos os projetos e programas executados na FESSC até a presente 

data.  



II. Desenvolvimento 

 

DIMENSÃO I - A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina 

 

Responsável: Patrícia Medeiros e Silva  

Equipe: Rafael Andrés Villari 

 

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

INTRODUÇÃO 

 

A CPA observou uma boa articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Visto que, em 

2011 à IES recebeu a visita para o reconhecimento dos cursos de Enfermagem e Nutrição com nota 04 no relatório de avaliação e já oficializada 

através de portaria ministerial.  Neste mesmo ano houve a publicação através de Portaria ministerial da renovação de reconhecimento do curso de 

Turismo e Fisioterapia.  A Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina obteve nota 04 no relatório de visita Externa em 2010 e neste mesmo ano 

protocolou  no Sistema E-MEC o pedido de credenciamento como Centro Universitário por transformação da Faculdade Estácio de Sá de Santa 

Catarina no município de São José, Estado de Santa Catarina. O Processo aduzido encontrava-se em fase: Secretaria - Parecer Final. O Resultado 

recebido foi a Sugestão de Deferimento. 

 

Os cursos cumprem com as políticas institucionais relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, e possuem uma excelente política de ensino presencial 

e a distância para a graduação e a pós-graduação.   



Tendo cumprido as metas estabelecidas em seu PDI de 2007 a 2011, a Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina se propôs a novos desafios, através 

de uma perspectiva de ampliação de metas e ações implementadas a partir de 2012 já trilhando sobre as diretrizes do novo PDI 2012 - 2016.  

 

Todavia, mantido o planejamento de cursos constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional original, a Instituição na busca da continuidade de 

sua proposta de expansão, face ao aumento contínuo da busca por profissionais qualificados e da qualificação dos recursos humanos, vista num 

contexto de rápidas transformações do mercado, decorrentes dos avanços tecnológicos e da internacionalização da economia, que efetivamente 

favorecem o interesse pela Educação Superior está preparando a abertura para mais 15 cursos para serem implementados ao longo de mais cinco anos, 

que estarão descritos no PDI 2012 – 2016, são eles:  Bacharelado em Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, 

Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, História, Letras, Odontologia, Pedagogia e Tecnólogos em  

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gastronomia, Gestão de Transporte, Jogos Digitais, Processos Gerenciais. 

 

As demais dimensões estão sendo desenvolvidas de acordo com o documento como veremos com maior detalhamento a seguir: 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Renovar o reconhecimento 

dos cursos de Recursos 

Humanos  

Elaborou e redigiu o Projeto Pedagógico 

do Curso. 

Protocolou o projeto junto ao MEC. 

Recebemos a visita in loco. 

Demora nos 

tramites por parte 

do MEC quanto à 

publicação dos 

resultados da 

• Ensino de qualidade. 

• Estrutura adequada a todos os 

cursos oferecidos e a capacidade 

de alunos na IES, 

Aguardamos a 

Portaria Ministerial 



avaliação. • Docentes com alto nível de 

titulação. 

Reconhecer os cursos de 

Enfermagem e Nutrição  

Elaborou e redigiu os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

Protocolou os projetos junto ao MEC 

Recebemos a visita in loco. 

Demora nos 

tramites por parte 

do MEC quanto à 

publicação dos 

resultados da 

avaliação. 

• Ensino de qualidade. 

• Estrutura adequada a todos os 

cursos oferecidos e a capacidade 

de alunos na IES, 

• Docentes com alto nível de 

titulação. 

Aguardamos a 

Portaria Ministerial 

Fornecer suporte para o 

curso que passou pelo 

ENADE em 2011 – Curso de 

Tecnologia em Redes de 

Computadores 

Elaborou um mural informativo 

específico para o ENADE, 

Atualizou o site institucional com os 

informativos; 

Planejou oficinas com o coordenador de 

curso  

Conscientizar o 

aluno da 

importância que tem 

o ENADE para o 

aluno destacando o 

mercado de 

trabalho. 

• Apoio Institucional; 

• Comprometimento da 

coordenação do curso e 

professores 

• Capacitação dos docentes 

 

Manter a coerência da 

concepção da matriz 

curricular e a organização 

didático-pedagógica e a 

Promoveu a integração das disciplinas 

entre um curso e outro e visando sempre 

a interdisciplinaridade 

Nenhuma 

fragilidade foi 

detectada. 

• Em consonância com as 

propostas de ensino descritas no 

PDI a IES desenvolve as 

atividades acadêmicas de modo a 

 



pertinência dos currículos garantir a qualidade do ensino. 

Todas as ações como: alteração 

de grade, atividades curriculares, 

etc são planejadas em conjunto 

com diretores, coordenadores e 

professores. 

Fomentar a articulação das 

políticas de ensino da 

instituição com o Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e Projeto 

Pedagógico Institucional 

(PPI) 

Análise bienal dos currículos dos cursos 

de bacharelado FESSC; 

Nenhuma 

fragilidade foi 

detectada. 

• Os currículos são analisados 

antes do início do semestre e para 

cada plano de ensino das 

disciplinas é contemplado a 

responsabilidade social, as 

diretrizes de ensino do curso e a 

interdisciplinaridade. 

 

Aumentar o conceito 

Desempenho Acadêmico e 

Profissional dos Docentes 

 

• Incentivou com bolsas e 

benefícios de horários. 

• Ofertou cursos EAD e ou 

Programa de ensino como PIQ 

(Programa de Incentivo à 

Qualidade Docente) 

• Ofertou cursos de Mestrado e 

Nenhuma 

fragilidade foi 

detectada. 

• Quanto ao estímulo e o 

desempenho acadêmico e 

profissional do docente poderá 

ser citado que um dos pré 

requisitos para a melhoria salarial 

docente constante no Plano de 

Cargos e Salários e a sua 

formação profissional. 

 



doutorado 

Fazer cumprir as práticas 

institucionais que visam 

estimular a melhoria do 

ensino, a formação docente, 

a interdisciplinaridade e as 

inovações didático – 

pedagógicas. 

• Realizou a avaliação dos Projetos 

PEP, Artigo 170 e 171,  

• Elaborou a semana do Ensino, 

Pesquisa e Extensão (SEPE),  

• Elaborou a semana de 

Capacitação docente semestral, 

Nenhuma 

fragilidade foi 

detectada. 

• Na SEPE são apresentados os 

melhores trabalhos 

interdisciplinares e Projetos, bem 

como a prática de trazer 

palestrantes renomados por área 

de conhecimento. 

• A IES tem a prática de realizar no 

início de cada semestre a 

Capacitação docente onde os 

cursos se reúnem juntamente 

com os seus professores para 

discutir as melhores práticas 

pedagógicas para o semestre 

próximo. 

 

Operacionalizar a política de 

ensino (graduação e pós – 

graduação), a pesquisa, a 

extensão de acordo com o 

PDI e dar continuidade ao 

• Efetivou programa de 

capacitação de seus docentes, 

oferecendo cursos através do 

sistema PIQ. 

• Proporcionou a participação dos 

Nenhuma 

fragilidade foi 

detectada. 

• O envolvimento das áreas em 

todas as atividades propostas 

para o docente foi de extrema 

participação e o Fórum ocorrido 

no Rio de Janeiro foi norteador 

 



estímulo à produção 

acadêmica. 

 

docentes com trabalho a serem 

apresentados no Fórum de 

Educação promovido pela 

UNESA com a extensão do 

convite a participação de todos os 

docentes de todas as unidades.  

•  Trabalhou a produção acadêmica 

com o discente através da  

semana de pesquisa e extensão 

SEPE.   

para várias novas ideias. 

• No caso do discente foi um 

sucesso todas as atividades como 

o é todos os semestres com a 

participação da maioria dos 

alunos. 

Promover ações de 

responsabilidade social 

estando de acordo com as 

políticas constantes dos 

documentos oficiais   

• Realizou junto aos coordenadores 

de curso na semana da 

responsabilidade social 

atividades com os alunos que 

interagiram com a comunidade 

local.  

• Efetivou parcerias com outras 

Instituição em média de 800 

empresas da região, assim, 

asseguramos o ensino sob a ótica 

da ética, cidadania, meio 

 

Minimizar as 

fragilidades 

identificadas na 

sociedade da região. 

Com a criação do Espaço E3 (Espaço, 

Estágio e Emprego) minimizamos um 

antigo problema que era a parceria com 

as prefeituras. 

 

 



ambiente e desenvolvimento 

sustentável. 

• Criou o Espaço E3 que 

disponibiliza palestras gratuitas 

para alunos e comunidade da 

região.  As palestras tem o cunho 

de auxiliar o ingresso no mercado 

de trabalho. 

Tornar pública a 

disseminação do 

conhecimento e demonstrar 

sempre com ações práticas a 

importância da comunicação 

como ferramenta 

fundamental para solidificar 

o compromisso social de 

uma instituição de ensino 

superior. 

 

• Investiu em uma assessoria de 

imprensa de forma a poder 

divulgar nossos trabalhos e as 

oportunidades que a comunidade 

pode estar interagindo.   

• Parceria com os jornais da 

comunidade, além, da produção 

de mais de dois jornais dentro da 

instituição. 

• Montou diversas atividades de 

extensão envolvendo os cursos 

da saúde 

Nenhuma 

fragilidade 

encontrada 

• A imagem publica da IES está 

ligada ao relacionamento com os 

meios de comunicação da Grande 

Florianópolis e muitos deles com 

cobertura estadual 

proporcionando a sociedade, com 

nossas parcerias, a disseminação 

do conhecimento. 

• As atividades de extensão 

permitem ao aluno esboçar seu 

conhecimento na prática sob a 

orientação de um docente e estar 

auxiliando a comunidade em 

 



vários aspectos. 

Manter as atividades que 

possam dar continuidade ao  

desenvolvimento 

profissional e condições de 

trabalho aos docentes e 

técnicos administrativos. 

 

• Fomentou a capacitação dos 

docentes através do PIQ e 

norteados pelos planos de cargos 

e salários Técnico administrativo 

e o dos docentes  mantém a bolsa 

para pesquisa PEP e bolsa de 

100% nos cursos de graduação 

para funcionários e dependentes 

diretos.  

Nenhuma 

fragilidade 

encontrada 

• Um aumento de  novos 

estudantes entre o corpo discente 

e docente da IES. 

 

Dar suporte às funções 

administrativas necessárias 

ao adequado funcionamento 

das atividades de ensino, 

extensão, pós-graduação, 

gestão e iniciação e 

pesquisas científicas.  

• Conservou  a participação dos  

conselhos Consepe  e Consup e 

colegiado de curso a participar 

das reuniões pelo menos um 

representante de cada área dentro 

da instituição através de datas já 

determinadas em calendário 

interno da IES. 

Resistência por 

parte dos 

representantes 

discentes em 

participar das 

reuniões. 

• As decisões são sempre tomadas 

respaldadas por discussões entre 

todos dentro de uma visão ampla. 

 



Ampliar a estrutura física da 

instituição. 

• Montou um elevador específico 

para o auditório no 3ª piso 

• Atualizou o Parque de 

Tecnologia e Informática 

trazendo novas máquinas aos 

laboratórios 

• Implementou o Laboratório de 

Famacotécnica do curso de 

Farmácia 

• Ampliou o Laboratório de 

Enfermagem 

• Implantou o Espaço Estágio 

Emprego – Espaço E3  

• Implementou o Laboratório de 

Machintoch 

• Implementou 04 salas novas  

• Reestruturou e modernizou a rede 

elétrica do prédio 

• Reestruturação da Secretaria 

Nenhuma 

fragilidade foi 

detectada. 

• Orçamento planejado. 

 

 

  



Geral do aluno:  Criação de uma 

secretaria integrada à Pós 

graduação e Extensão.  

Divulgar, entre a 

comunidade acadêmica, o 

trabalho já alcançado através 

da  participação da 

Avaliação Interna. 

• Divulgar através de murais e 

vídeos as  ações já alcançadas 

através do feedback da Avaliação 

Interna.  Uma forma de 

conscientizar e incentivar a 

importância do processo da 

avaliação interna. 

A resistência dos 

alunos no 

preenchimento da 

mesma. Os alunos 

alcançam um bom 

percentual de 

preenchimento, 

mas, seria 

importante que eles 

o fizessem sem a 

necessidade de 

mobilização por 

parte da IES. 

• A autoavaliação nos auxilia como 

um instrumento rotineiro de 

identificação das práticas 

realizadas nos cursos, clínicas, 

laboratórios, núcleos e áreas 

administrativas. Desta forma nos  

aponta para as  necessidades 

facilitando no processo de 

corrigi-las  nas mais diversas 

áreas; 

 

Agilizar ainda mais processo 

de atendimento aos 

• A IES reestruturou o  espaço 

destinado ao atendimento ao 

Nenhuma 

fragilidade 

• Os processos estão ficando mais 

rápidos, pois, o envolvimento de 
 



discentes.  aluno e aplicou o treinamento 

para os funcionários deste setor 

de forma que todos os processos 

sejam centralizados em um único 

espaço  

encontrada. papéis é diminuído e a facilidade 

de o aluno todas as questões de 

ordem acadêmica em um só 

espaço. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com a CPA, a IES busca a continuidade de sua proposta de expansão, face ao aumento contínuo da busca por profissionais qualificados e da 

qualificação dos recursos humanos é vista num contexto de rápidas transformações do mercado, decorrentes dos avanços tecnológicos e da 

internacionalização da economia, que efetivamente favorecem o interesse pela educação superior. 

Vale ressaltar que os cursos que a IES pretende protocolar para autorização em 2012.1 serão contemplados no PDI 2012 – 2016 a ser protocolado no 

MEC. 



DIMENSÃO II - A Política para o Ensino, a Pesquisa, Pós-Graduação, a Extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 

 

ENSINO 

 

Responsável: Prof. Jorge Elias Dolzan  

Equipe: Todos os Coordenadores dos Cursos da FESSC em atividade no ano de 2011. 

 

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

INTRODUÇÃO 

A partir dos encontros de discussão e relato dos coordenadores de curso a CPA vem por meio deste, apresentar os resultados alcançados. A mesma 

aponta que cada coordenador é responsável pelas informações específicas de seus cursos, cabendo ao grupo e à coordenação desta Dimensão a união 

das informações relatadas. De maneira geral, observou-se como ponto forte a participação efetiva dos cursos em obedecer e cumprir com as políticas 

institucionais relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, com elaboração de vários projetos. Bem como, a excelente política de ensino presencial e a 

distância para a graduação e a pós-graduação.  

A CPA destaca as ações da Gerência Acadêmica no sentido de incentivar a participação dos docentes e discentes nos programas de pesquisa e também 

de extensão através da divulgação das bolsas de pesquisa do artigo 170, 171 e do PEP; isto visa sanar a falta de cultura investigativa de boa parte dos 

alunos de graduação. Além disso, os discentes recebem o incentivo para participação em programas de extensão para cumprimento da carga horária 

obrigatória em Atividades Complementares que também é um programa institucional e contempla todos os cursos de graduação e formação 



tecnológica da FESSC. Assim como as Ações da Direção da IES na busca da minimização das fragilidades apontadas no relatório passado: apontando, 

por exemplo, os investimentos, substanciosos, em laboratórios e atualização de equipamentos de sala (como manutenção de ar condicionado, aumento 

dos kit multi mídias das salas, melhorias no atendimento da secretaria e nas coordenações, entre outras). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Dentro disso a CPA assim sintetiza cada curso na Dimensão II - ENSINO: 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Promover a 

orientação prática da 

matriz curricular 

 

Trata-se das vistas 

técnicas, atividades 

estruturadas e estudos 

de caso previstos nos 

planos de ensino e na 

 Foram realizadas também visitas técnicas 

a organizações em São José (SC), São 

Paulo e Rio de Janeiro. Entre as 

organizações visitadas estão a Olsen, TV 

Globo, a Bovespa e a Natura; 

 As atividades estruturadas desenvolvidas 

dentro de várias disciplinas do curso visam 

levar os acadêmicos a desenvolverem uma 

postura pró-ativa de busca de conhecimento. 

Devido ao fato de 

muitos alunos 

precisarem trabalhar 

para pagar a 

faculdade, eles 

acabam tendo menor 

disponibilidade de 

tempo para realizar 

visitas técnicas. 

A riqueza na 

complementação, pela 

aproximação das 

vivências práticas, no 

conteúdo das 

disciplinas 

envolvidas.  

Como se tratam de atividades 

curriculares os registros das mesmas 

são a frequência e as notas dos 

alunos, arquivadas na Secretaria Geral 

do Aluno.  

 As atividades ocorreram em número 

de encontros planejados para o 

semestre e mostraram-se ricas no 

desenvolvimento do conteúdo das 



matriz curricular do 

curso.  

Nestas os alunos são levados a 

desenvolverem atividades de campo.  Muitas 

das quais envolvem interações com 

organizações de nosso entorno. 

disciplinas envolvidas. 

Oportunizar 

debates/discussões 

através de palestras. 

 

Palestras onde os 

convidados apresentam 

suas experiências 

profissionais.  

Aproximação de 

personalidades da 

administração regional 

com os alunos. 

Trata-se de palestrantes que foram 

convidados para virem conversar com os 

alunos sobre sua experiência profissional, 

assim como as suas áreas de 

conhecimento.  Busca-se sempre trazer 

personalidades de renome para que os 

alunos tenham acesso a estas pessoas. A 

Coordenação de Curso organizou o I Ciclo 

de Palestras do dia do Administrador, 

quando foram realizadas três diferentes 

palestras, com empresários visando 

mostrar as novidades do mercado;  

Uma tabela com os palestrantes trazidos 

pelo Curso de Administração encontra-se na 

sequência desta tabela. 

Na Semana da Educação de São José, a IES 

organizou uma palestra com o 

Em certos casos a 

grande procura por 

uma palestra lotou o 

auditório, havendo a 

necessidade de abrir 

um novo horário. 

 

O perfil monólogo 

das palestras não 

permite muita 

interação alunos-

palestrantes, havendo 

em algumas palestras 

pouco tempo para 

perguntas. 

Alguns temas 

contribuíram para a 

reafirmação de certos 

conteúdos. Muitas das 

vivências comprovaram 

a teoria pela prática 

descrita pelos 

palestrantes. 

 

O interesse dos alunos 

para alguns temas 

potencializa o 

planejamento de ações 

mais interativas. 

Como se tratam de atividades 

curriculares os registros das mesmas 

são a frequência, arquivadas na 

Secretaria Geral do Aluno.   

 

As atividades ocorreram em número 

de encontros planejados para o 

semestre e mostraram-se ricas na 

complementaridade e enriquecimento 

do conteúdo das disciplinas 

envolvidas. 

A palestra de David Portes contou 

com a participação de mais de 700 

convidados, dos quais 300 eram 

alunos de Curso de Administração da 

Estácio. 



empreendedor David Portes, mais conhecido 

como David “O Camelô” na arena multiuso 

de São José. 

Expor os alunos a 

casos reais de trabalhos 

na área que unam 

Teoria e Prática 

Semana de bancas de TCC do Curso de 

Administração 

Nenhuma fragilidade 

foi encontrada. 

Participação de 

muitos alunos nas 

apresentações dos 

TCCs. 

 

Expor os alunos a 

expoentes na área de 

Administração 

I Ciclo de Palestras do dia do Administrador Nenhuma fragilidade 

foi encontrada. 

Participação de mais de 

200 alunos nas palestras. 

Foram realizadas, no dia do 

administrador, 4 palestras sobre temas 

distintos com empresários e dirigentes 

de organizações. 

 

Data Evento Palestrante Cargo Empresa Tema Turno 

19/10/11 Palestra João Nilson Zunino Presidente Laboratório Santa Luzia Gestão Empresarial Noturno 

04/10/2011 Palestra David Portes Empreendedor David “O camelô” Empreendedorismo Noturno 

09/09/11 Palestra Ernesto São Thiago Empresário Porto Turístico Turismo Náutico Noturno 

09/09/2011 Palestra Rodrigo Duarte Silva Empresário Raupp Advocacia Direito Empresarial Noturno 

09/09/2011 Palestra Afrânio Boppré Ex-Vice Prefeito PSOL Corrupção na Política Matutino 



de Florianópolis 

 

CURSO DE DESIGN DE MODA 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Promover 

Interdisciplinaridade 

Desenvolvimento do Projeto 

Interdisciplinar 

Visitas às empresas (clientes 

dos projetos) sofrem 

constantes alterações em 

decorrência dos horários dos 

empresários, além de que 

que durante  projeto as 

mesmas são subsidiadas 

pelos próprios alunos. 

Alguns sites que lidam com 

informação de mercado 

(tendências) não são 

possíveis de acessar na IES. 

O Trabalho Interdisciplinar 

do Curso de Design de Moda 

é o grande diferencial do 

curso, com os parceiros 

(empresas e organizações) 

do mercado real o mesmo 

possibilita uma qualificação 

na formação dos alunos e 

uma vitrine interessante para 

a construção de seus nomes 

neste mercado. 

Percebe-se que aos poucos o Curso 

começa a mostrar seu formato 

multidisciplinar – afinal o Projeto 

Interdisciplinar se desenvolve, 

também, de forma vertical. Isto é, ao 

passarem as fases os alunos são 

cobrados, pelas ações do projeto, a 

utilizarem muito do que fora 

trabalhado em semestres anteriores. 

(isto acaba servindo como revisão e 

fortalecimento, mas também como 

avaliação do processo de ensino – 

onde o próprio Curso reconhece 

algumas deficiências, podendo 

oferecer ações de recuperação). 

Outro ponto é que o Curso percebeu 



sua relação com o mercado em tempo 

real – as ações interdisciplinares a 

partir da 4ª fase – encostam-se a 

empresas e organizações reais 

apresentando não apenas o Curso para 

a comunidade/mercado empregador 

mas os trabalhos do alunos. 

Desenvolver a 

Leitura 

Interdisciplinar 

Definir e adotar a referência 

bibliográfica para a 

aproximação/sensibilização 

temática, dentro do Projeto 

Interdisciplinar. 

O foco desta ação se dá nas 

primeiras fases do Curso e o 

baixo nível dos alunos 

(vindos do 2º grau) não 

permite leituras mais densas, 

com um nível de 

complexidade digno da 

graduação. 

 

A leitura potencializa o 

discurso fundamentado do 

aluno e a prática estratégica 

do uso da Metodologia 

Científica, preparando o 

aluno para a compreensão da 

mesma, que é muito 

utilizada na produção do 

TCCs (Monografias). 

Os usos de vídeos e de outras 

publicações possibilitaram olhares 

mais atenciosos e compromissados 

dos alunos. A partir da 3ª fase o tema 

é definido por cada grupo, ficando 

dele a responsabilidade de 

fundamentar seu discurso para o 

desenvolvimento do projeto. 



Possibilitar a 

composição da 

matriz curricular do 

Curso de design de 

Moda com uma 

simbiose 

teórico/prática. 

As aulas práticas das 

disciplinas 

profissionalizantes 

representam um diferencial 

da matriz, uma vez que são 

oferecidas a partir do 1º 

semestre. 

 

À medida que o Curso vai 

abrindo novas turmas os 

laboratórios começam a 

mostrar a necessidade de 

manutenção constante. 

Percebe-se a necessidade de 

ofertar cursos de capacitação 

e extensão para uso melhor e 

mais otimizado dos 

laboratórios, assim como de 

monitorias periódicas. 

 

 

Os laboratórios tornam-se o 

foco principal dos alunos e 

os mesmos fazem questão de 

usar, inclusive, em horário 

extra. O que potencializa o 

uso e abre a oportunidade de 

oferta de cursos de 

capacitação e extensão. 

 

O Núcleo de Moda abre 

possibilidade de uso e 

desenvolvimento da cultura 

material em horário extra. 

(Vide informação deste na 

Dimensão III )  

 

 

Os espaços práticos do Curso são: 

Salas de desenho, Laboratório de 

Criatividade que agora passa também 

a ser a Sala de Modelagem; 

Laboratório de Costura – formando 

assim o Ateliê de Moda. 

Desenvolver o 

conteúdo das 

disciplinas práticas 

em laboratórios 

apropriados para as 

A adequação da Grade 

Curricular às Atividades 

Estruturadas em 

determinadas disciplinas. 

Uma das fragilidades é a 

cultura do trabalho em casa 

(extra-classe) como algo 

pessoal e que não é levado 

para a sala de aula. Isto deixa 

Os alunos terão uma maior 

aplicabilidade de seus 

conhecimentos e o processo 

de ensino-aprendizagem. 

Um novo espaço garante maior 

autonomia para o Núcleo de Moda. 



mesmas. algumas atividades 

estruturadas sem o retorno 

coerente que deveriam ter. 

Propiciar, nas 

disciplinas do curso, 

uma aplicação prática 

dos conceitos 

ministrados. 

 

As disciplinas práticas ou 

que promovem atividade 

prática executaram dentro de 

seus planos de ação, 

exemplificando temos: 

A disciplina de Laboratório 

de Criação (1ª fase) e 

Laboratório de Criatividade 

(2ª fase) realizaram 

atividades de 

experimentação de 

ferramentas criativas. 

Havendo uma complexidade 

maior para a fase maior. 

 

Os horários das práticas 

extras por mais que flexíveis 

que sejam se tornam 

inviáveis para agendamentos 

de grupos maiores – fator 

importante para viabilizar a 

alocação de 

monitor/técnico/professor. 

 

O interesse dos acadêmicos 

por parte deste tipo de 

trabalho, principalmente 

quando se trata de 

disciplinas teóricas que 

desenvolvem trabalhos 

práticos. 

 

Com a formatação do Curso em sua 

completude, e com as ações do 

desenvolvimento dos trabalhos extras 

na própria Faculdade faz-se necessário 

planejar a implantação de apoio 

técnico para as atividades no 

laboratório (de costura, por exemplo). 

Reconhecer o Projeto 

Interdisciplinar como 

Atividade Prática 

Simulada. 

A busca de briefing reais 

com empresas reais. 

 

O contato com as empresas e 

a dificuldade de 

agendamento para visitas e 

momentos de avaliação 

O reconhecimento, por parte 

dos empresários, da 

qualidade do perfil do 

egresso em formação dentro 

- 



 (bancas). do curso; assim como a 

capacitação da expertise dos 

alunos em relação à 

problemas reais – o feedback 

do empresário é importante 

para a análise de viabilidade 

dos projetos desenvolvido 

pelos próprios alunos 

(projetistas). 

 

Desenvolver e aplicar 

as Atividades 

Estruturadas 

A Grade Curricular do 

Curso de Design de Moda 

apresenta um grande número 

de Atividades Estruturadas, 

todas envolvidas com o 

desenvolvimento de ações 

práticas e de campo.  

As disciplinas de desenho 

levam os seus alunos a uma 

prática intensiva produzindo 

pastas de desenhos que 

compõem as avaliações das 

Os planejamentos nem 

sempre acontecem da 

maneira como foram 

desenvolvidos. Muitas 

práticas produzem uma 

quantidade de material 

considerável, dificultando 

uma avaliação mais 

aprofundada. 

O aluno cresce dentro das 

atividades quando 

vivenciada em campo e 

colocada em prática 

intensiva. 

 



mesmas. 

A disciplina de Metodologia 

de Projeto oportuniza a 

visão sistemática de todo o 

processo de design, que 

acaba se aproximando no 

desenvolvimento do Projeto 

Interdisciplinar. 

 

A disciplina de Projeto de 

Coleção I, II e III 

oportunizam, centralizando 

o Projeto Interdisciplinar, o 

uso das ferramentas e dos 

processos metodológicos de 

projeto de design na prática. 

 

CURSO DE DIREITO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 



FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Proporcionar a 

integração da teoria 

com a prática, 

possibilitando a 

aplicação prática 

dos conceitos 

teóricos 

apreendidos. 

Foi adotada a metodologia 

dos estudos de caso para 

todas as disciplinas das 

matrizes curriculares 110 e 

60080101, mediante a 

obrigatoriedade da resolução 

semanal dos Cadernos de 

Exercícios do Curso de 

Direito. 

A atividade realizada 

demanda ao aluno o estudo 

prévio dos conteúdos a 

serem ministrados, por meio 

de leitura obrigatória da 

doutrina indicada como 

bibliografia básica. 

Os estudos de caso são 

debatidos em sala, no 

decorrer da explanação do 

conteúdo da disciplina, 

Falta divulgação do 

material produzido pelos 

alunos no site da instituição 

muito embora tal material 

encontre-se no ambiente 

virtual do aluno. 

O método estimula o 

desenvolvimento da 

capacidade investigativa do 

aluno, incentivando-o à 

pesquisa e, consequentemente, 

proporcionando-lhe maior 

grau de independência 

intelectual. 

A partir de um pré-

entendimento acerca do tema, 

o aluno tem melhores 

condições de consolidar seus 

conhecimentos e de dialogar 

de forma coerente e madura 

com o professor. 

A aquisição do hábito do 

estudo potencializa as 

habilidades e competências do 

aluno para um aprendizado 

 



sendo oportunizado ao aluno 

a participação ativa. 

O Material de apoio 

utilizado é o Caderno de 

Exercícios, produzido pelo 

curso de Direito da Estácio 

de Sá do Rio de Janeiro. 

mais denso e profundo. 



Realizar a abordagem 

interdisciplinar das 

questões jurídicas,  

baseada, 

principalmente,         

na hermenêutica 

constitucional. 

O Projeto Inter 2010 – 

Hermenêutica 

Constitucional e Direitos 

Fundamentais tem por 

substrato a leitura e debate 

acadêmico sobre os assuntos 

temáticos tratados na obra 

interdisciplinar de 

SARMENTO, Daniel, 

“Livres e Iguais: estudos de 

direito constitucional”, RJ: 

Edit. Lumen Juris, 2006. Os 

debates são conduzidos 

pelos professores em sala de 

aula e têm por objetivo 

relacionar o tema 

interdisciplinar com o 

conteúdo de cada disciplina 

 

Dificuldade encontrada 

pelo aluno de realizar a 

abordagem interdisciplinar 

e relacionar a ciência 

jurídica a outras áreas do 

saber, em virtude da 

própria formação 

educacional brasileira que 

ainda não privilegia a 

interação entre diversas 

áreas do conhecimento.  

O método interdisciplinar 

prepara o aluno para a 

compreensão da dinâmica do 

fenômeno jurídico através de 

um pensar integrador, 

analítico e contextualizador da  

complexa realidade social, 

integrando-o às demais 

ciências, como a sociologia, a 

antropologia, a filosofia e a 

psicologia. 

 

 

Fazer o acadêmico 

compreender a 

Foram desenvolvidas, no 

âmbito de cada disciplina, 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

O projeto propicia a ampliação 

da capacidade reflexiva e 

 



ciência do direito 

como um sistema 

integrado, cuja 

aplicação pressupõe 

a análise os 

problemas jurídicos 

a partir das questões 

sociais, políticas e 

econômicas. 

 

atividades variadas (questão 

em prova, estudo dirigido, 

seminário, estudo de caso, 

atividades em grupo), com 

vistas ao aproveitamento da 

leitura interdisciplinar. 

 

 produtiva da comunidade 

acadêmica, por meio da 

sistematização do saber 

compartilhado. 

 

Estabelecer práticas 

pedagógicas, 

simuladas e reais, 

que preparem o 

aluno para o 

mercado de 

trabalho. 

 

Foram planejadas atividades 

teórico-práticas 

contempladas na matriz 

curricular, da seguinte forma: 

• Atividades de prática 

simulada, que 

preveem a elaboração 

de variadas peças 

processuais, desde a 

inicial até a apelação, 

nas áreas cível (7ª 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

 

• As práticas simuladas 

de ensino empregadas 

favoreceram a inter-

relação teoria e 

prática, 

incrementando o 

processo de 

aprendizagem destes 

alunos e preparando-

os adequadamente 

para a atividade 

 



fase), penal (8ª fase), 

trabalhista (9ª fase) e 

administrativa (10ª 

fase). 

 

• Atividades práticas de 

atendimento jurídico 

à comunidade externa 

com a criação do 

PAC (Posto de 

Atendimento e 

Conciliação) que é 

um programa do 

Tribunal de Justiça de 

SC, levando postos de 

conciliação, 

conveniados aos 

Juizados Especiais, 

para fins de solução 

de conflitos, 

diminuindo as 

prática real. 

• As atividades práticas 

reais proporcionam 

aos alunos a 

experiência da 

assessoria jurídica 

preventiva e 

remediativa, 

maturidade 

profissional e técnica, 

vivência e 

conhecimento dos 

trâmites processuais e 

dos mecanismos 

extrajudiciais de 

solução das 

controvérsias. 



demandas judiciais. 

• Atividades de 

visitação técnica  

 

Preparar 

adequadamente o 

aluno para o desafio 

do Exame da Ordem 

dos Advogados 

Realização das Oficinas 

Técnicas de Preparação ao 

Exame da OAB, 

consistindo em 9 encontros 

aos sábados de manhã, nas 

disciplinas de direito civil, 

penal, trabalhista, processual 

civil e penal, administrativo 

e constitucional. 

Aplicação do Simulado 

Periódico de Conhecimento 

em todas as disciplinas da 7ª 

à 8ª fases, mediante a 

realização de provas de 

conhecimento acumulado. 

Além disso, a Estácio 

Por serem as oficinas 

técnicas aos sábados, 

verifica-se uma alta evasão 

dos alunos. Por outro lado, 

nos dias de semana não são 

oferecidas oficinas por não 

conseguirmos adequar as 

mesmas a tantas restrições 

de horário de nossos 

alunos. 

As oficinas e o simulado 

permitem uma preparação 

específica e direcionada ao 

Exame da OAB, permitindo-

lhe resgatar conteúdos de 

fases precedentes, bem como 

consolidar as noções 

apreendidas ao longo do 

curso de Direito. 

 



oferece o PROAB: Um 

curso preparatório para o 

exame da ordem OAB, 

online, oferecido pela 

Estácio a preços bem 

atrativos. 

Propiciar a 

construção de 

conhecimento com 

autonomia e instigar 

o aluno ao estudo 

investigativo e 

independente. 

 

 

 

 

 

As atividades estruturadas 

são previstas em disciplinas 

específicas, de acordo com a 

matriz curricular vigente. 

Consistem em atividades 

com viés eminentemente 

prático, que exigem do aluno 

postura ativa e investigativa, 

no sentido de buscar a 

solução aos casos 

apresentados. São exemplos 

desta modalidade de 

atividade: acompanhamento 

de processos eletrônicos, 

pesquisa doutrinária e 

jurisprudencial acerca de 

• Dificuldade do 

aluno em aceitar 

um novo 

paradigma de 

metodologia 

pedagógica, 

sobretudo quando 

se trata de 

atividades não 

conduzidas 

diretamente ou 

acompanhadas 

passo a passo pelo 

professor.  

• Grande parte do 

• A concepção das 

atividades 

estruturadas 

privilegia a 

articulação entre a 

teoria e a prática, a 

reflexão crítica e o 

processo de 

autoaprendizagem.  

• O ensino é centrado 

na aprendizagem, 

tendo o educador 

como mero mediador 

e o aluno como 

verdadeiro 

  



problemas jurídicos 

controvertidos na doutrina 

ou jurisprudência, 

elaboração de peças de 

defesa ou acusação a partir 

de um caso concreto e 

posterior sustentação oral. 

alunado adota 

postura passiva e 

está mais 

inclinado a aulas 

tradicionais 

ministradas e 

conduzidas pelo 

professor em sala. 

protagonista na 

construção do 

conhecimento 

autônomo. 

 

CURSO DE ENFERMAGEM 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Desenvolver a 

Interdisciplinaridade 

 Planejar e orientar a atividade 

Interdisciplinar 

• Nenhuma 

fragilidade 

encontrada. 

• As Atividades Interdisciplinares 

promovem a integração entre os 

alunos dos diferentes períodos. 

  



Promover o impacto 

Social e Midiático 

Desenvolver atividades 

comunitárias 

• Número reduzido de 

professores TI, em 

função de terem 

outros empregos; 

• Pouco envolvimento 

dos Professores em 

pesquisa e extensão, 

relacionado 

caracterização da 

IES, por não haver 

tal exigência nesta 

área; e dos alunos 

pois não possuem 

disponibilidade de 

tempo. 

 

• As atividades na comunidade 

promovem o reconhecimento 

do curso pelo público externo e 

desenvolvem no aluno o senso 

de responsabilidade e 

compromisso profissional 

• Desenvolvimento de várias 

atividades relacionada à 

educação em saúde na 

comunidade e instituições 

hospitalares; 

• Realização de Projetos com 

aplicabilidade prática nos 

campos de estágio, sendo que 

os alunos tornam-se agentes de 

transformação da realidade 

prática vivenciada no contexto 

das instituições de 

saúde(públicas e privadas) 

através de uma metodologia 

problematizadora. 

 

 



Desenvolvimento 

ensino e pesquisa 

 

Desenvolver projetos 

assistenciais de ensino e 

pesquisa, cursos de 

atualização e especialização. 

• Número reduzido de 

professores TI, em 

função de terem 

outros empregos; 

• Pouco envolvimento 

dos Professores em 

pesquisa e extensão, 

relacionado 

caracterização da 

IES, por não haver 

tal exigência nesta 

área; e dos alunos 

pois não possuem 

disponibilidade de 

tempo. 

 

• As atividades de pesquisa 

promovem a difusão do 

conhecimento científico e o 

crescimento das pesquisas na 

área. 

• Infraestrutura da biblioteca e 

laboratórios especializados; 

• Grande número de professores 

com mestrado ou cursando 

doutorado; 

 

 



Desenvolver o 

conteúdo das 

disciplinas práticas 

em laboratórios 

apropriados.   

As aulas práticas das 

disciplinas específicas 

representam um diferencial da 

matriz, uma vez que são 

oferecidas a partir dos 

primeiros semestres.  

• Nenhuma 

fragilidade 

encontrada 

• Os acadêmicos desenvolvem as 

habilidades práticas desde as 

primeiras fases do curso. 

• Infraestrutura da biblioteca e 

laboratórios especializados; 

. 

Possibilitar a 

composição da matriz 

curricular do curso 

associando a teoria e 

a prática  

 

Com a composição 

diferenciada da matriz 

curricular , há um diferencial 

na construção do 

conhecimento 

• Nenhuma 

fragilidade 

encontrada. 

• Os acadêmicos desenvolvem as 

habilidades precocemente bem 

como sua correlação com o 

conhecimento teórico. 

 



Propiciar, nas 

disciplinas do curso, 

uma aplicação prática 

dos conceitos 

ministrados. 

Nas disciplinas de Saúde 

coletiva, Fundamentos do 

cuidado em enfermagem, 

Saúde mental, por exemplo, os 

acadêmicos desenvolvem 

atividades práticas.  

• Nenhuma 

fragilidade 

encontrada. 

• Estas atividades, despertam no 

aluno o interesse pela pesquisa, 

proporcionando maior interação 

teórico-prática. 

• Desenvolvimento de várias 

atividades relacionada à 

educação em saúde na 

comunidade e instituições 

hospitalares; 

• Realização de Projetos com 

aplicabilidade prática nos 

campos de estágio, sendo que 

os alunos tornam-se agentes de 

transformação da realidade 

prática vivenciada no contexto 

das instituições de 

saúde(públicas e privadas) 

através de uma metodologia 

problematizadora. 

 

 

 

 



CURSO DE FARMÁCIA 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 



Promover a 

Interdisciplinaridade: 

Visando à integração de 

dois ou mais componentes 

curriculares na construção 

do conhecimento, a 

interdisciplinaridade visa 

garantir a construção de um 

conhecimento globalizante, 

rompendo com as barreiras 

das disciplinas. Provocar 

nos alunos uma atitude e 

postura interdisciplinar; 

uma atitude de busca, 

envolvimento, 

compromisso e 

reciprocidade diante do 

conhecimento. 

2011-1: 

Título do Projeto: “DIREITOS 

HUMANOS – Para quem?” 

Nesta atividade interdisciplinar 

foi proposta a exibição do filme 

“Tropa de Elite 2 – Agora o 

inimigo é outro.” Num segundo 

momento foi sugerido aos 

alunos que os mesmos 

pesquisassem críticas feitas ao 

filme, escolhessem uma que se 

conformasse com as suas ideias 

e em seguida transcrevessem a 

sua opinião e critica sobre os 

assuntos em questão, numa 

redação de aproximadamente 10 

linhas. Esta atividade foi 

proposta para os primeiro, 

segundo, terceiro e quarto 

períodos, matutino e noturno, 

que estavam em andamento no 

curso de graduação em 

farmácia. A exibição do filme 

foi realizada logo após o 

período de aplicação da 

Avaliação Teórica 1 (AV1) para 

A principal dificuldade para a 

execução de atividades 

interdisciplinares está em 

conciliar os horários dos 

diferentes professores 

envolvidos para a preparação 

das atividades.  

A dificuldade dos alunos em 

interpretar, compreender e 

criticar questões de diversos 

âmbitos, assim como colocar 

suas ideias de forma escrita. 

 

Na contemporaneidade, é importante 

que a educação ofereça aos alunos 

oportunidades de conhecer e aprender 

por meio de uma das principais 

linguagens da atualidade: a linguagem 

cinematográfica. Seu uso, como 

prática educativa, facilita 

significativamente o diálogo entre os 

conteúdos curriculares e os 

conhecimentos mais gerais. Por 

intermédio da leitura e análise de 

imagens e de ferramentas utilizadas 

pelo cinema, o trabalho com essa 

linguagem, entre outros aspectos, 

contribui para o desenvolvimento da 

compreensão crítica do mundo e das 

novas tecnologias, tendo em vista os 

benefícios que proporciona à 

formação do aluno. A cada exibição 

cinematográfica, novos olhares, 

sensações e experiências se renovam 

e se fortalecem e ainda podem gerar 

reflexões que se prolongam por toda a 

vida. Os universos reais e fictícios 

projetados na tela simulam contextos 

e cenários que retratam valores 

Atividade realizada no 

semestre 2011-1 com os 

acadêmicos das 1ª, 2ª, 3ª, 

4ª, 5ª e 6ª fase do curso.  

 

 



Promover a 

Interdisciplinaridade: 

Visando à integração de 

dois ou mais componentes 

curriculares na construção 

do conhecimento, a 

interdisciplinaridade visa 

garantir a construção de um 

conhecimento globalizante, 

rompendo com as barreiras 

das disciplinas. Provocar 

nos alunos uma atitude e 

postura interdisciplinar; 

uma atitude de busca, 

envolvimento, 

compromisso e 

reciprocidade diante do 

conhecimento. 

2011-2: 

Título do Projeto: “O fenômeno 

da medicalização!” Durante o 

segundo semestre de 2011 os 

acadêmicos do curso de 

farmácia foram convidados a 

desenvolver uma atividade 

interdisciplinar baseada nos 

temas abordados na obra 

“Medicalização da vida – 

ética, saúde pública e indústria 

farmacêutica” (CAPONI, 

VERDI, BRZOZOWSKI, 

HELLMANN, 2010). A 

presente obra foi realizada 

baseando-se nos encontros e 

debates entre estudiosos no 

Simpósio “A Vida Medicada: 

ética, saúde pública e indústria 

farmacêutica” realizado em 

agosto de 2009 em 

Florianópolis (SC) e no II 

Congresso Catarinense de  

 

 

Saúde Coletiva, de novembro 

A principal dificuldade para a 

execução de atividades 

interdisciplinares está em 

conciliar os horários dos 

diferentes professores 

envolvidos para a preparação 

das atividades.  

A dificuldade dos alunos em 

interpretar, compreender e 

criticar questões de diversos 

âmbitos, assim como colocar 

suas ideias de forma escrita. 

 

Criação do hábito da letitura: ler é, 

acima de tudo, compreender, e com 

este hábito com certeza o indivíduo 

torna-se culto, dinâmico e perspicaz. 

É a leitura que proporciona a 

capacidade de interpretação. Uma 

educação de qualidade incentiva a 

leitura, pois dessa forma a população 

se torna mais informada e crítica. 

Oportunizou-se ao acadêmico do 

curso de graduação em farmácia da 

FESSC, com as idéias apresentadas 

nesta obra, a reflexão ética que tange 

a Saúde Coletiva, tal como a 

medicalização da vida. 

Apresentação oral: uma experiência à 

parte para os alunos que tiveram que 

preparar a apresentação oral e 

transpor a dificuldade em enfrentá-la. 

Como preparar uma apresentação 

oral; elaborar um bom resumo, criar o 

material visual, desenvolver a 

apresentação e treinar a apresentação 

foram fatores praticados pelos alunos. 

Com a participação mais efetiva dos 

alunos através da apresentação oral e 

Atividade realizada no 

semestre 2011-2 com os 

acadêmicos das 1ª, 2ª, 3ª, 

4ª, 5ª, 6ª e 7ª fase do curso.  

 

 



Planejar e desenvolver 

atividades acadêmicas 

relacionadas ao ensino. 

Visita técnica ao Instituto Geral 

de Perícias - IGP 

Nenhuma Fragilidade. 

 

A visita permitiu ampliar os 

conhecimentos teóricos em diferentes 

disciplinas, principalmente na área de 

Toxicologia. 

Atividade realizada no 

semestre 2011-1 e 2011-2 

com os acadêmicos da 6ª 

fase matutino e noturno. 

Planejar e desenvolver 

atividades acadêmicas 

relacionadas ao ensino. 

Visita técnica a indústrias da 

área de alimentos, como tarefa 

de atividade estruturada da 

disciplina de Fundamentos em 

Tecnologia dos Alimentos. 

 

 

Nenhuma fragilidade.  

 

A visita permitiu ampliar os 

conhecimentos teóricos abordados na 

disciplina.  

Atividade realizada no 

semestre 2011-1 e 2011-2 

com os acadêmicos da 5ª 

fase do curso.  

 

Planejar e desenvolver 

atividades acadêmicas 

relacionadas ao ensino. 

Visita técnica ao Centro de 

Informações Toxicológicas – 

CIT/HU. 

Nenhuma Fragilidade. 

 

A visita permitiu ampliar os 

conhecimentos teóricos em diferentes 

disciplinas, principalmente na área de 

Toxicologia. 

Atividade realizada no 

semestre 2011-2 com os 

acadêmicos da 6ª fase 

matutino e noturno. 

Planejar e desenvolver 

atividades acadêmicas 

relacionadas ao ensino. 

Visita técnica a Unidade Estácio 

de Sá em Nova Friburgo, 

Queijaria Escola de Nova 

Friburgo, a Indústria de 

Cosméticos Natureza em Nova 

Friburgo, Escola de Aprendizes 

Marinheiro no Rio de Janeiro.  

Somente os acadêmicos que 

tinham a possibilidade 

financeira de arcar com os 

custos da viagem tiverem a 

oportunidade de realizar tais 

visitas. 

A visita a locais tão distintos permite 

ao futuro farmacêutico generalista 

perceber diferentes campos de 

atuação profissional. 

Atividade realizada no 

semestre 2011-1. 



Planejar e desenvolver 

atividades acadêmicas 

relacionadas ao ensino. 

 

Campanha de DOAÇÃO DE 

SANGUE 

 

Nenhuma fragilidade. 

A campanha realizada em todos os 

semestres permite aos acadêmicos 

trabalhar em conjunto com o 

HEMOSC e perceber novos âmbitos 

de ação profissional. 

Atividade realizada nos 

semestres 2011-1 (37 

bolsas coletadas) e em 

2011-2 (57 bolsas 

coletadas) com todos os 

acadêmicos do curso de 

farmácia. 

Promover a 

Interdisciplinaridade 

Teórico-prática 

Laboratórios de atividades 

teórico-práticas. 

Nenhuma fragilidade. O constante contato com os 

laboratórios desde as primeiras fases 

do curso permite ao acadêmico a 

integração do conteúdo aprendido na 

teoria com a realidade do futuro 

profissional. 

Laboratórios disponíveis 

em todas as fases do curso. 



Oportunizar 

debates/discussões através 

de palestras. 

Palestras onde os 

convidados apresentam 

suas experiências 

profissionais.  

Aproximação de 

personalidades 

farmacêuticas 

Palestra com a Farmacêutica 

Izabel Machado Canabarro, 

com o título “O papel do 

farmacêutico na manipulação a 

nutrição parenteral”. 

 

Palestra com o Farmacêutico 

Patrick Barcelos Gaspareto, 

com o título “Biossegurança em 

Manipulação de Agentes 

Quimioterápicos”. 

Nenhuma fragilidade. 

As palestras possibilitaram a todos os 

acadêmicos do curso um maior 

convívio com a realidade profissional. 

Atividades realizadas no 

semestre 2011-1 e 2011-2, 

respectivamente com os 

acadêmicos da 6ª fase 

matutino e noturno. 



Oportunizar 

debates/discussões através 

de palestras. 

Palestras onde os 

convidados apresentam 

suas experiências 

profissionais.  

Aproximação de 

personalidades 

farmacêuticas 

I Jornada Acadêmica do Curso 

de Farmácia 

Nenhuma fragilidade As palestras possibilitaram a todos os 

acadêmicos do curso um maior 

convívio com a realidade profissional, 

conhecer outras áreas de atuação do 

farmacêutico e permite a exposição 

dos trabalhos acadêmicos. 

Realizada em março de 

2011. 

Exposição de Poster: 

- Exposição dos projetos de 

pesquisa desenvolvidos. 

Mini-curso 

- Coleta de material 

biológico com a 

Palestrante: Farmacêutica 

Simone Donath, Consultora 

Sarstedt – São Paulo. 

Palestras:  

- Atuação do Farmacêutico 

no Mercado de Trabalho 

(Farmacêutica Caroline 

Junkes - Presidente do 

SINDFAR-SC). 

- Uso Racional de 

Medicamentos. (Profa. 

M.Sc. Carine Blatt – 

Doutoranda PG Farmácia – 

UFSC e Profa. Dra Marlene 

Zaninn Coordenadora do 

CIT/SC). 

- Assistência farmacêutica 

no contexto da atenção à 



Oportunizar 

debates/discussões através 

de palestras. 

Palestras onde os 

convidados apresentam 

suas experiências 

profissionais.  

Aproximação de 

personalidades 

farmacêuticas. 

II Jornada Acadêmica do Curso 

de Farmácia 

Nenhuma fragilidade As palestras possibilitaram a todos os 

acadêmicos do curso um maior 

convívio com a realidade profissional, 

conhecer outras áreas de atuação do 

farmacêutico e permite a exposição 

dos trabalhos acadêmicos. 

Realizada em setembro de 

2011. 

Exposição de Poster: 

- Exposição dos trabalhos 

de atividade 

interdisciplinar. 

Apresentação Oral: 

- Trabalhos de atividade 

interdisciplinar. 

Palestras:  

- Da Ciência ao 

Empreendedorismo. (Farm. 

Dra. Betina G. Z. Ramos - 

Indústria Nanovetores). 

- Indústria Veterinária: “um 

mercado bom pra 

cachorro”.  (Farm. Pércio 

Brasil Grezzana - Indústria 

Vetys do Brasil) 

Promover o desempenho 

acadêmico e profissional 

docente. 

Orientações de projetos de 

pesquisa 
Nenhuma fragilidade. 

Permite aos acadêmicos e aos 

professores exercer atividade de 

pesquisa na faculdade. 

Projetos do Artigo 170, 171 

e PEP. 



CURSO DE FISIOTERAPIA  

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Propor práticas institucionais 

que estimulam a melhoria do 

ensino. 

Realização de palestras e 

oficinas práticas dos diversos 

recursos terapêuticos da 

Fisioterapia com profissionais 

convidados. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

As atividades realizadas 

oferece a oportunidade ao 

acadêmico de ampliar os 

conteúdos; 

Preparação para o mercado 

de trabalho. 

Atividade realizada no 

semestre 2011/2 para  todos 

os acadêmicos do curso. 

Desenvolver o conteúdo das 

disciplinas práticas do curso 

em laboratórios apropriados 

para as mesmas; 

 

Propiciar, através de diversas 

disciplinas do curso, uma 

aplicação prática dos 

conceitos teóricos 

Foram planejadas e realizadas 

atividades práticas 

contempladas na matriz 

curricular, da seguinte forma: 

- Atividades práticas para 

aprimoramento dos conteúdos 

teóricos nas disciplinas que 

compõem o núcleo básico. 

- Atividades de visitação 

técnica planejada nas 

Nas atividades práticas, de 

laboratório e nas práticas 

simuladas, há uma 

necessidade de dividir a 

turma para melhor 

aproveitamento dos 

conteúdos; 

Apesar do interesse nas 

atividades, alguns alunos 

alegaram certa dificuldade 

As atividades de laboratório 

puderam ser contempladas 

devido à estrutura física 

proporcionada pela FESSC 

e as visitações técnicas 

incrementaram os conteúdos 

apreendidos em sala de aula, 

com sugestão de possibilitar 

com maior frequência as 

vivências em outras 

 Atividade realizada nos 

semestres 2011/1 e 2011/2 

com acadêmicos cuja 

disciplina contemplava as 

Atividades Estruturadas de 

campo. 



apreendidos. 

 

Estabelecer práticas 

pedagógicas, simuladas e 

reais, considerando a relação 

entre a transmissão de 

informações e a utilização de 

processos participativos de 

construção de conhecimento. 

 

 

 

 

disciplinas, tais como: História 

e Fundamentos da Fisioterapia 

(visita em diferentes locais de 

atuação do profissional 

Fisioterapeuta com entrega de 

relatório de entrevista 

realizada), Fisioterapia 

Cardiorrespiratória I e 

Fisioterapia em Terapia 

Intensiva na Unidade de 

Terapia Intensiva (visita ao 

Hospital Nereu Ramos – 

Florianópolis). 

- Atividades de prática 

simulada em algumas 

disciplinas do curso com carga 

horária teórica e prática, de 

forma a complementar os 

conteúdos teóricos e 

incrementar a preparação do 

acadêmico na sua prática 

profissional. Neste sentido, de 

com as saídas em campo 

para visitação técnica 

devido ao horário de 

trabalho no contra turno do 

curso. 

disciplinas, inclusive. 

As práticas simuladas de 

ensino empregadas 

favoreceram a inter-relação 

teoria e prática, 

incrementando o processo 

de aprendizagem destes 

alunos e preparando-os 

adequadamente para a 

atividade prática real com os 

pacientes/indivíduos a 

serem atendidos. 

As atividades práticas reais 

proporcionaram aos alunos 

rotina de atendimento diário 

a pacientes, bem como 

reforçaram a aprendizagem 

dos conhecimentos 

apreendidos nas disciplinas 

oferecidas no Curso. 



acordo com os conteúdos 

teóricos de cada disciplina, 

planejaram-se atividades 

práticas entre os acadêmicos, 

utilizando-se do espaço físico e 

materiais dos laboratórios e da 

Clínica de Fisioterapia.  

- Atividades planejadas para as 

disciplinas que envolvem 

prática real através de saídas de 

campo e vivências em 

diferentes serviços de 

Fisioterapia, tais como: Escola, 

Creche, Hospitais, Empresas, 

Associações, Unidades Básicas 

de Saúde e na Clínica-Escola 

do Curso, favorecendo o 

aprimoramento das habilidades 

técnicas e profissionais dos 

acadêmicos. 

Oferecer práticas Atividades Práticas Reais de Nenhuma fragilidade As Atividades Pedagógicas As atividades aconteceram  



pedagógicas em Atividades 

de Extensão Universitária 

Extensão, não obrigatórias, 

com atendimentos efetuados à 

comunidade sob a supervisão 

de um professor. 

Foram realizadas diversas 

ações em eventos externos 

(Corridas, Datas 

Comemorativas, Atividades de 

Responsabilidade Social, entre 

outras). 

encontrada. de Extensão proporcionam 

aos acadêmicos a 

possibilidade de ampliar os 

conhecimentos em áreas 

específicas preparando-o 

para o mercado de trabalho 

nas diversas áreas de 

atuação profissional. 

 

nos semestres 2011/1 e 

2011/2. 

Realizar atendimentos 

fisioterapêuticos em atletas 

de diferentes categorias na 

Clínica Escola do Curso de 

Fisioterapia. 

Realização de atendimentos 

fisioterapêuticos em atletas de 

diferentes categorias esportivas 

na Clínica de Fisioterapia. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

Os acadêmicos que 

participaram  das atividades 

tiveram a oportunidade de 

complementar os 

conhecimentos apreendidos 

em sala de aula durante a 

prática de atendimento 

fisioterapêutico na Clínica 

Escola do Curso de 

Fisioterapia. 

As atividades aconteceram 

a partir do semestre 2011/2. 

Estimular a participação em Participação dos acadêmicos no Não houve uma adesão de A oportunidade de O evento aconteceu  no 



eventos de natureza 

científica para o 

aprimoramento acadêmico. 

XIX Congresso Brasileiro de 

Fisioterapia, realizado no 

município de Florianópolis em 

outubro de 2011. 

todos os acadêmicos do 

curso em função do valor da 

inscrição no evento. 

participar de um evento 

científico foi um grande 

estímulo para o aluno 

aprimorar os estudos 

durante a formação 

acadêmica.  

semestre 2011/2. 

Criar o Núcleo de Estudos e 

Pesquisa em Fisioterapia 

(NUPEFI). 

Realização de Grupos de 

Estudos em um ambiente 

propício para tal finalidade. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

A atividade de estudar em 

grupo propicia maior 

compartilhamento e 

interação entre os 

acadêmicos do curso, 

fortalecendo a necessidade 

de preparação durante todo 

o semestre letivo. 

As atividades de Grupo de 

Estudos dos acadêmicos 

iniciaram no semestre 

2011/1, sendo a primeira 

atividade no Núcleo de 

Estudos e Pesquisa em 

Fisioterapia (NUPEFI). 

 

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – HABILITAÇÃO EM JORNAL ISMO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

 Divulgar/Notíciar/Promover  Veiculação diária de notícias  Notícias só podem  Inserir links de áudio e vídeo   



informações no site da 

instituição 

institucionais ou de interesse 

acadêmico, como iniciativas 

do Mec no site da Faculdade. 

publicadas ou atualizadas 

mediante acesso nos 

computadores da Faculdade 

nos textos. 

 Promover a assessoria de 

imprensa para ONGs e 

entidades filantrópicas 

 Por meio da disciplina de 

Assessoria de Imprensa, 

ministrada na oitava fase, do 

curso de Jornalismo, alunos 

prestam atendimento 

jornalístico às instituições. 

 Como em geral os alunos já 

atuam no mercado, eles têm 

dificuldade de encontrar 

tempo fora do horário de 

aula para o desenvolvimento 

do trabalho. 

 Criação de uma incubadora 

para aumentar o número de 

entidades beneficiadas. 

 Serviço é prestado 

gratuitamente. 

 Planejar, desenvolver e 

executar o Boletim eletrônico 

 O curso de Jornalismo veicula 

periodicamente um boletim 

eletrônico com informações 

institucionais para um banco 

formado por mais de mil 

endereços eletrônicos de 

pessoas físicas e jurídicas. 

 Nenhuma fragilidade. 
 Aumentar o número de 

destinatários. 
  

 Promover ações ligadas aos 

TCCs 

 Parceria com emissoras de TV  

e rádio da Grande  

Florianópolis permite a 

veiculação dos TCCs do curso. 

 Veículos, de vez em quando, 

editam os programas e 

acabam cortando partes 

interessantes dos TCCs. 

 Divulgação do curso e da 

instituição.  
  

 



CURSO DE NUTRIÇÃO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

 Promover a 

Interdisciplinaridade 

Trabalho Interdisciplinar 

(elaboração de jogos 

educacionais) 

Uma antiga fragilidade foi 

resolvida com a 

interdisciplinaridade 

incorporada na disciplina de 

educação nutricional que 

possui 2h semanais de 

atividade estruturada.  

O Trabalho Interdisciplinar do 

Curso de Nutrição e um grande 

diferencial do curso, visto que 

possibilita a educação 

nutricional de diferentes grupos 

populacionais. 

As comunidades atendidas utilizam os 

trabalhos como forma de inclusão e nas 

politicas de prevenção de doenças 

nutricionais.  

   

Promover a 

interdisciplinaridade 

e mercado de trabalho  

Criação da primeira empresa 

júnior de universidade 

particular do estado de santa 

Catarina, a NUTRISÁ.  

Pró atividade do corpo 

discente.  

A possibilidade de integrar 

alunos de todas as fases, cursos 

relacionados e ampliar a 

discussão entre os cursos da 

área da saúde. 

Participação de alunos de todos cursos 

com interação entre os diversos cursos 

e principalmente o mercado de 

trabalho. 

Planejar, desenvolver 

e aplicar o Projeto 

Atento 

Avaliação e atendimento 

nutricional 

Participam do projeto apenas 

12 acadêmicos por semestre 

O Trabalho além do cunho 

social possibilita aos 

acadêmicos praticar toda 

integração entre as diversas 

Os pacientes são atendidos de forma 

totalmente gratuita 



disciplinas cursadas através do 

atendimento individualizado de 

pacientes de nutrição. 

 

CURSO DE PSICOLOGIA 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

 Aproximar o Curso e 

os acadêmicos da 

realidade profissional 

 Trabalhos de Campo em 

observação/Entrevistas com 

profissionais a partir das 

Atividades Estruturadas, sobretudo 

na 5.a fase do curso. 

 Estágio Básico em Psicologia 

Comunitária na 6.a fase. 

Dificuldades dos alunos, 

sobretudo os do período 

noturno que trabalham 

durante o dia, em 

encontrar horários 

compatíveis com os dos 

profissionais em prática 

 Aproximar o conhecimento 

teórico da vivência.  

Criar identificações de trabalho. 

Conhecer o amplo leque de 

possibilidades de atuação do 

psicólogo. 

 A concentração das Atividades 

Estruturadas se dá justamente nas 

disciplinas que fazem a ponte com a 

realidade da profissão. 



Compor a matriz 

curricular do curso 

com uma simbiose 

teórico/prática. 

 

   

Elaboração da grade curricular 

trazendo de forma gradual os 

estágios e não concentrando-os ao 

final do curso como é comum na 

psicologia. 

Dificuldades na obtenção 

de locais de estágio a 

partir na “Nova Lei de 

Estágios” em psicologia 

que torna obrigatória a 

presença de um psicólogo 

na instituição, inclusive 

em estágios 

extracurriculares. 

 Tornar mais evidente o 

desdobramento dos 

conhecimentos teóricos em 

atividades do profissional 

futuro. 

. 

Aproximar o aluno do 

meio científico-

profissional 

Jornadas de Psicologia. Atividades 

Orientadas. 

Divulgação e incentivo ás 

participação em eventos, visitas à 

instituições. Viagens de Estudo 

Dificuldade de integração 

dos horários de certas 

atividades com o horário 

do curso. 

Estas atividades despertam no 

aluno o interesse pela pesquisa, 

proporcionando maior interação 

teórico-prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – HABILITAÇÃO EM PUBLIC IDADE E PROPAGANDA 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS  
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Promover a 

Interdisciplinaridade 

 Trabalho Interdisciplinar Nenhuma fragilidade 

encontrada 

 O Trabalho Interdisciplinar 

do Curso de Publicidade e 

Propaganda tornou-se o 

grande diferencial do curso, 

sendo reconhecido pelo 

mercado publicitário da 

região da Grande 

Florianópolis. Muitos 

clientes acabam por 

desenvolver as campanhas 

realizadas pelos acadêmicos. 

 Os clientes, objetos de estudo, são posicionados 

por segmentos e, em cada semestre, são 

escolhidos de forma a proporcionar que o 

acadêmico possa conhecer os diversos setores e 

segmentos da publicidade e propaganda, sem 

ocorrer sobreposição de conteúdos. TODAS as 

disciplinas da fase integram-se ao referido 

trabalho, as quais são desenvolvidas em grupo. 

Temas fixos desenvolvidos nas fases: - 1ª fase:-  

Responsabilidade social e ecológica - 2ª fase  - 

Análises de marcas 3ª fase - Marketing 

Cultural/Lançamentos de produtos 4ª fase - 

Social/Responsabilidade social 5ª fase – Varejo 

6ª fase – Indústria 7ª fase - Serviço 



Compor a matriz 

curricular do curso de 

Publicidade e 

Propaganda com uma 

simbiose teórico/prática. 

Desenvolver o conteúdo 

das disciplinas práticas 

em laboratórios 

apropriados para as 

mesmas.   

As aulas práticas das 

disciplinas 

profissionalizantes 

representam um 

diferencial da matriz, 

uma vez que são 

oferecidas a partir do 1º 

semestre. 

Aproximadamente 50% 

das aulas são realizadas 

de forma prática em 

laboratórios específicos. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

 Os acadêmicos desde as 

primeiras fases do curso 

possuem uma experiência 

prática a respeito das técnicas 

publicidade e propaganda. 

Laboratórios de Informática , Laboratório de TV, 

Rádio e Fotografia e Agência Experimental. 



Propiciar, nas disciplinas 

do curso, uma aplicação 

prática dos conceitos 

ministrados. 

Na disciplina de Pesquisa 

e Opinião de Mercado, 

por exemplo os 

acadêmicos desenvolvem 

pesquisas em campo: 

Resultados: 

QUANTITATIVOS:Mais 

de 15 (quinze) pesquisas 

de opinião. 

QUALITATIVOS: 

Aplicação prática, por 

parte dos acadêmicos.  

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

O interesse dos acadêmicos 

por parte deste tipo de 

trabalho, principalmente 

quando se trata de disciplinas 

teóricas que desenvolvem 

trabalhos práticos. 

Na disciplina são realizadas pesquisas 

procurando averiguar as tendências e 

necessidades (desejos) na sociedade, procurando 

orientar as campanhas realizadas tanto em sala de 

aula quanto nos T. I..  

Promover o 

planejamento e 

desenvolvimento da 

Agência Experimental 

de Publicidade e 

Propaganda – AME PP 

Aplicação prática de 

ações publicitárias. 

Oportunidade para os 

alunos de Publicidade 

conhecerem o dia-a-dia 

de uma agência e 

desenvolverem seu 

potencial criativo. 

Por não possuir registro de 

empresa, muitas vezes não 

é possível atender clientes 

reais de mercado. 

 A AME-PP pode 

desenvolver trabalhos para as 

mais variadas organizações 

no mercado (que visam ou 

não lucro). 

AMEPP atende às mais variadas organizações, 

procurando planejar e executar estratégias 

comunicacionais e campanhas publicitárias. 

Realizou mais de 700 trabalhos, tanto junto ao 

público interno quanto externo. 

 

 

 



CURSO DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

 Promover a 

capacitação para o 

mercado de trabalho 

• Visitação a 

empresas e ciclo de 

palestras semestral. 

• Agenda de horário 

das empresas 

 

• O esforço de realização 

dos eventos oferece 

como retorno, além da 

oportunidade do 

acadêmico aproximar-

se da realidade do 

mercado profissional, é 

também oportunizado a 

partir daí a realização 

de estágio por força 

deste relacionamento e 

desta aproximação. 

 A relação com o mercado profissional 

criada por estas atividades é o maior 

legado deste trabalho.  

Em Todas as fases é  demonstrado o 

interesse de conhecimento das práticas 

profissionais exercidas e visto a relação 

com os conteúdos interdisciplinares 

praticados na instituição.  



Desenvolver ações 

com vistas a 

aproximação do 

acadêmico com a 

realidade de  mercado.  

• Construção de ações 

para interação com 

empresas locais. 

 

• Participação em 

eventos nacionais 

para divulgação de 

software livre. 

 

• Convite a empresas 

para demonstração 

técnica de 

atividades 

profissionais 

desenvolvidas em 

campo. 

• Ampliar a estrutura 

para recepção de 

eventos com alto 

volume de 

participantes. 

 

• Ampliação desta 

atividade para as 

demais fases do 

curso. 

• Divulgação institucional 

do curso e 

relacionamento do 

acadêmico com 

empresas participantes. 

 

• Estabelecimento de 

parceria com empresa 

para troca de 

conhecimento técnico e 

oportunizar 

empregabilidade. 

 



Compor a matriz 

curricular do curso de 

tecnologia em Redes 

de Computadores.  

Desenvolver os 

conteúdos das 

disciplinas práticas em 

laboratórios 

apropriados para as 

mesmas e a 

constatação por parte 

do acadêmico no uso 

prático deste 

conhecimento.   

As aulas práticas das 

disciplinas 

profissionalizantes 

representam  um diferencial 

do curso uma vez que são 

exercidas a partir do 1º 

semestre. 

Aproximadamente 90% das 

aulas são realizadas de 

forma prática em 

laboratórios específicos. 

Em 2011. 

Como ação realizada para 

melhoria na distribuição de 

recursos registramos: 

1) Construção de um novo 

laboratório com 40 

computadores novos.   

2) Ampliação do 

laboratório de sistemas com 

20 novos computadores. 

3) Substituição dos 

computadores do 

laboratório 12 

(Cabeamento) com 11 

novos computadores.  

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

 Os acadêmicos desde as 

primeiras fases do curso 

possuem uma experiência 

prática a respeito das técnicas 

de desenvolvimento de projetos 

e gerenciamento de redes. 

Laboratórios de Informática , Laboratório 

de infraestrutura de redes, laboratório de 

sistemas, valorizam o exercício prático do 

acadêmico. 



 

Vivência prática, extra 

laboratórios, da construção 

de uma rede local com 

acesso a Internet e 

compartilhamento de 

recursos. 

Recursos técnicos e 

financeiros limitado por 

parte do cliente, exigindo da 

equipe maior empenho na 

solução. 

 Expansão dos trabalhos para 

variadas entidades, propiciando 

o conhecimento aliado ao 

exercício técnico. 

O desenvolvimento de trabalhos práticos 

e o relacionamento com pessoas da 

sociedade, promove o amadurecimento 

profissional do acadêmico. Levando-o ao 

exercício de variadas técnicas aprendidas 

na academia e aplicadas em campo. 

     

     

 

CURSO DE TECNOLOGIA EM RECURSOS HUMANOS – RH 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Promover a 

orientação prática da 

matriz curricular 

 

Trata-se das visitas 

técnicas, atividades 

estruturadas e 

estudos de caso 

 

Foram realizadas também 

visitas técnicas a 

organizações em São Paulo 

e Rio de Janeiro. Entre as 

organizações visitadas 

estão a TV Globo, a 

Bovespa e a Natura; 

Divulgar mais as ações 

realizadas 

A riqueza na 

complementação, pela 

aproximação das vivências 

práticas, no conteúdo das 

disciplinas envolvidas.  

Como se tratam de atividades curriculares os 

registros das mesmas são a freqüência e as 

notas dos alunos, arquivadas na Secretaria 

Geral do Aluno.   

As atividades ocorreram em número de 

encontros planejados para o semestre e 

mostraram-se ricas no desenvolvimento do 

conteúdo das disciplinas envolvidas. 



previstos nos planos 

de ensino e na 

matriz curricular do 

curso. 

As atividades estruturadas 

desenvolvidas dentro de 

várias disciplinas do curso 

visam levar os acadêmicos a 

desenvolverem uma postura 

pró-ativa de busca de 

conhecimento. Nestas os 

alunos são levados a 

desenvolverem atividades de 

campo, muitas das quais 

envolvem interações com 

organizações de nosso 

entorno. 

Oportunizar 

debates/discussões 

através de palestras. 

 

Palestras onde os 

convidados 

apresentam suas 

experiências 

Trata-se de palestrantes 

que foram convidados 

para virem conversar com 

os alunos sobre sua 

experiência profissional, 

assim como as suas áreas 

de conhecimento.  Busca-

se sempre trazer 

personalidades de renome 

Em certos casos a grande 

procura por uma 

determinada palestra, 

inclusive de outros cursos, 

lotou o auditório, havendo 

a necessidade de abrir um 

novo horário. 

 

Alguns temas contribuíram 

para a reafirmação de certos 

conteúdos. Muitas das 

vivências comprovaram a 

teoria pela prática descrita 

pelos palestrantes. 

 

O interesse dos alunos para 

Como se tratam de atividades curriculares os 

registros das mesmas são a freqüência, 

arquivadas na Secretaria Geral do Aluno.   

As atividades ocorreram em número de 

encontros planejados para o semestre e 

mostraram-se ricas na complementaridade e 

enriquecimento do conteúdo das disciplinas 

envolvidas. 



profissionais.  

Aproximação de 

personalidades da 

administração 

regional com os 

alunos. 

para que os alunos tenham 

acesso a estas pessoas.  

Uma tabela com os 

palestrantes trazidos pelo 

Curso de Tecnólogo em 

Gestão de Recursos 

Humanos encontra-se na 

sequência desta tabela. 

O perfil monólogo das 

palestras não permite 

muita interação alunos-

palestrantes, havendo em 

algumas palestras pouco 

tempo para perguntas. 

alguns temas potencializa o 

planejamento de ações mais 

interativas. 

Expor os alunos a 

expoentes na área de 

Gestão de Recursos 

Humanos 

Palestra do Presidente do 

Laboratório Santa Luzia, 

João Nilson Zunino 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

Participação de mais de 

60% dos alunos do Curso 

Superior de Tecnologia em 

Gestão de RH na palestra. 

A palestra foi voltada ao tema de estudo dos 

alunos e envolveu os alunos na discussão do 

tema. 

 

Data Evento Palestrante  Cargo Empresa Tema 

19/10/11 Palestra João Nilson Zunino Presidente Laboratório Santa Luzia Gestão Empresarial 

04/10/2011 Palestra David Portes Empreendedor David “O camelô” Empreendedorismo 

09/09/11 Palestra Ernesto São Thiago Empresário Porto Turístico Turismo Náutico 

09/09/2011 Palestra Rodrigo Duarte Silva Empresário Raupp Advocacia Direito Empresarial 



09/09/2011 Palestra Afrânio Boppré Ex-Vice 

Prefeito de 

Florianópolis 

PSOL Corrupção na Política 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A CPA vem de forma conclusiva apontar que, de uma forma ou de outra os Cursos da Estácio de Sá de Santa Catarina atendem as políticas 

institucionais relacionadas ao ensino com elaboração de vários projetos e ações levando seus acadêmicos a desenvolverem-se como profissionais 

críticos e reflexivos, que sejam capazes de ‘interdisciplinarizar’ suas ações e buscar soluções criativas e inovadoras para responder aos desafios 

impostos por um mundo complexo e competitivo. Promovendo grandes ênfases nas exigências acadêmicas elevando os padrões de leitura e 

aprendizagem, contribuindo para a união entre a teoria e a prática. 

Em casos específicos alguns cursos apontam rumos centralizadores, caso do Projeto Interdisciplinar do Curso de Design de Moda e a busca de 

parcerias reais para o desenvolvimento de alguns deles. Caso do Curso de Direito que adota como eixo central a “Hermenêutica Constitucional do 

Direito” estabelecendo o reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana, devidamente abrigado pela Carta Maior como fundamento 

basilar de todo o sistema jurídico. Tendo seu eixo transversal é calcado na “Educação para um mundo sustentável”. 

Outros cursos buscam diferenciar-se com ações pontuais, caso dos Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição cujas propostas de aliar a 

teoria à prática iniciam-se já na primeira fase do curso com aulas práticas simuladas em laboratório. 

Fica evidente a busca da maioria dos cursos pela análise periódica de suas composições curriculares buscando acompanhar as mudanças nos mercados 

profissionais, afinal tais mudanças interferem diretamente nos perfis de seus egressos. Assim, todos os cursos, realizam periodicamente viagens de 

estudos, visitas técnicas e palestras com profissionais gabaritados. 



PESQUISA 

Responsável: Elaisa Stocco 

Equipe: Elisângela Weigel Schappo, Rita C. Teodoroski, Maria da Glória Buglione Peruch, Regina Zandomênico, Vanessa Mazzocchi Koppe. 

 

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Comissão entende que a política de Iniciação Científica e Pesquisa da Instituição, embora de caráter incipiente, vem sendo, gradativamente, 

alicerçada com base no perfil do corpo docente como pesquisador e, também, a partir do incentivo das bolsas de pesquisa oferecidas aos acadêmicos 

dos diversos cursos da Faculdade.  

Cabe destacar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como um dos aspectos mais valorizados da pesquisa na Faculdade. A maior parte dos cursos 

oferecidos não exige em suas Diretrizes Curriculares Nacionais a realização de um Trabalho de Conclusão de Curso. No entanto, a Instituição 

instaurou na maioria dos cursos o Trabalho de Conclusão de Curso com caráter investigativo, tendo em todos os casos um Professor Orientador de 

Conteúdo e um Orientador de Metodologia Científica. Desta forma, os acadêmicos da IES encerram o curso com um consistente trabalho de pesquisa, 

contribuindo para o aumento da produção científica em sua área de formação profissional. Esta prática visa além de uma síntese acadêmica, a 

introdução em trabalhos consistentes de pesquisa que poderão ter, a seguir, seu desenvolvimento aprimorado nos cursos de pós graduação Stricto 

Senso. 

Tendo em vista a perspectiva de transformação da FESSC em Centro Universitários os cursos organizam grupos de pesquisa entre professores e alunos 

onde estes concorrem a bolsas de incentivo á pesquisa, disponibilizadas pelo Programas Estácio de Pesquisa (PEP) e pelo programa governamental de 

amparo à pesquisa acadêmica, previsto nos artigos 170 e 171 da Constituição Estadual de Santa Catarina 



Os resultados dos programas de bolsas de pesquisa, sob a responsabilidade do Setor de Pesquisa da Unidade de Santa Catarina, bem como a quantidade 

de defesas públicas dos Trabalhos de Conclusão de Curso, estão apresentados conforme segue: 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Inserir o acadêmico na 

Iniciação Científica 

 

Desenvolvimento de pesquisa sob 

a orientação de um professor com 

encontros semanais para a 

realização das atividades 

propostas. O acadêmico produz 

relatórios parciais sobre as 

atividades e um artigo científico ao 

final da pesquisa. 

Pouco interesse do 

acadêmico em 

desenvolver a pesquisa 

devido à falta de 

disponibilidade de horário 

(grande parte dos 

acadêmicos trabalha).  

Fata de divulgação em 

Revistas. 

Incentivo através de bolsa 

de pesquisa para o 

acadêmico. 

 

A titulação dos docentes é 

compatível com o perfil de 

pesquisador. 

Bolsa de Pesquisa do Programa 

Estácio de Pesquisa – PEP.  

Período:  

2011/1: 08 projetos aprovados 

com término em 2012/1. 

 



Incentivar o acadêmico a 

desenvolver a prática da 

pesquisa.   

 

Desenvolvimento de pesquisa sob 

a orientação de um professor com 

encontros semanais para a 

realização das atividades 

propostas. O acadêmico produz 

relatórios parciais sobre as 

atividades e um artigo científico ao 

final da pesquisa. 

Pouco interesse do 

acadêmico em 

desenvolver a pesquisa 

devido à falta de 

disponibilidade de horário 

(grande parte dos 

acadêmicos trabalha).  

Incentivo através de bolsa 

de pesquisa para o 

acadêmico. 

 

A titulação dos docentes é 

compatível com o perfil de 

pesquisador. 

 

Bolsa de Pesquisa do Artigo 170 

e 171 da Lei Complementar 281 

e 296 da Constituição Estadual. 

  

No ano de 2011/2: 27 projetos 

aprovados 

 

 
Estimular o acadêmico a 

desenvolver seus 

conhecimentos, 

correlacionando à teoria e a 

prática do aprendizado. 

Defesa pública de Trabalho de 

Conclusão de Curso dos diversos 

Cursos de Graduação da FESSC. 

 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Oportunidade do 

acadêmico aplicar os 

conhecimentos teóricos e 

práticos assimilados 

durante a sua formação, de 

forma a estar preparado  

para o mercado de trabalho.  

Orientação de Conteúdo e 

de Metodologia Científica 

com Professor em uma 

respectiva linha de 

pesquisa. 

 



Estimular a produção e a 

comunicação científica com 

envio de trabalhos 

acadêmicos para eventos 

científicos  

Apresentação de trabalhos 

acadêmicos em eventos científicos 

(Congressos, Simpósios, entre 

outros) nas respectivas áreas da 

formação profissional. 

Pouco interesse do 

acadêmico em 

desenvolver a pesquisa 

devido à falta de 

disponibilidade de horário 

(grande parte dos 

O acadêmico passa a 

produzir e comunicar o 

conhecimento científico 

elaborado na IES, 

auxiliando na sua 

preparação para o mercado 

 

Participar dos Anais do  

XIX Congresso Brasileiro de 

Fisioterapia 

12 resumos de alunos e professores 

do Curso publicado nos Anais do  

XIX Congresso Brasileiro de 

Fisioterapia 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

Satisfação dos alunos e 

professores na participação 

do mesmo e o 

desenvolvimento 

Curso de graduação em 

Fisioterapia 

Participação do curso de 

Fisioterapia no Movimento 

nacional pela cidadania e 

Solidariedade  - ODM (08 

Jeitos de mudar o mundo) 

Participação nos eventos fora de 

Santa Catarina fazendo parte do 

conselho. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

Acentuar os trabalhos de 

Responsabilidade Social na 

FESSC. 

 



Consolidar e ampliar as 

ações dos Núcleos de 

Pesquisa dos Cursos de 

Graduação da FESSC. 

Fortalecimento dos Núcleos e Grupos 

de Pesquisa da IES: 

- Núcleo de Pesquisa em Saúde 

(Fisioterapia e Fonoaudiologia) 

- Grupo de Pesquisa em Atividades 

Farmacêuticas da Estácio de Sá de 

Santa Catarina (GPAFES-SC) 

- Núcleo de Pesquisa e Extensão do 

Curso de Direito (NUPED). 

- Núcleo de Pesquisa e Extensão do 

Curso de Administração. 

- Núcleo de Pesquisa e Extensão do 

Curso de Turismo. 

- Núcleo de Pesquisa e Extensão do 

Curso da área de Comunicação 

Social. 

 - Grupo de Estudos e Pesquisa do 

Curso de Psicologia. 

- Célula de Pesquisa – Núcleo de 

Design de Moda 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Incentivo a pesquisa 

curricular e extra curricular 

(PEP, Art. 170, Art. 171 e 

TCC) 

 

Interesse do corpo docente 

em realizar pesquisa. 

Todo profissional deve estar 

apto a atuar como pesquisador 

de novos conhecimentos, 

contribuindo para o crescimento 

das respectivas profissões. Por 

isso, é importante formar 

profissionais com uma visão 

social e atuação crítica para que 

sejam capazes de sugerir e 

modificar comportamentos, a 

fim de prevenir e solucionar os 

eventuais problemas que possam 

surgir na população. 



Divulgar os resultados das 

pesquisas desenvolvidas na 

IES. 

Realização da Semana de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (SEPE). 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Espaço para divulgação e 

comunicação da produção 

científica à comunidade 

acadêmica acerca dos 

resultados obtidos em suas 

pesquisas. 

Atividade realizada no semestre 

2011-1.  

Desenvolver Revistas 

Científicas eletrônicas para 

divulgação dos trabalhos 

científicos desenvolvidos 

pelos grupos de pesquisa da 

FESSC e da comunidade 

científica em geral. 

Desenvolvimento das Revistas 

Científicas eletrônicas da FESSC:  

- Revista Estácio Saúde 

- Revista Papirus 

- Revista Estácio Comunica 

- Revista Estácio Jurídica. 

 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

A imediata resposta da 

comunidade acadêmica 

denota uma boa aceitação 

da proposta editorial e 

sugere, no futuro, a partir 

do aumento de textos 

recebidos, alcançar maior 

nível editorial e científico. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fica evidente que a Instituição tem estimulado o corpo docente à produção científica, uma vez que, um dos itens para ascensão no Plano de Carreira, 

Cargos e Salários (PCCS), é a produção científica. Os diversos cursos de Graduação da FESSC, através dos seus Núcleos de Pesquisa, oportunizam aos 

acadêmicos o contato com a pesquisa científica. Além disso, nos Trabalhos de Conclusão de Curso, onde os discentes são orientados pelos docentes, 

têm sido desenvolvidos vários trabalhos com resultados de qualidade e relevância considerável. 



No entanto, a Comissão detectou a necessidade de melhoria no incentivo à Política de Iniciação Científica e Pesquisa da IES pontuando algumas ações: 

aumentar o número de bolsas de pesquisa oferecidas pela Instituição visando contemplar um maior número de acadêmicos; uma maior divulgação da 

pesquisa produzida pelos alunos e incentivo à produção científica e a comunicação científica em eventos e periódicos.  

 

 



 

EXTENSÃO 

Responsável: Regina Zandomênico 

Equipe: Elisangela Weigel Schappo, Haline Christine Scariot, Elaisa Stocco, Vanessa Mazzocchi 

Koppe e Maria da Gloria Bublione Peruch. 

 

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para a Comissão fica claro que as atividades de Extensão da FESSC tem como finalidades a 

ampliação e atualização dos conhecimentos sobre determinada temática , bem como a divulgação 

das atividades da IES. A partir da oferta dos diversos cursos com suas diferentes características, 

especialmente no que se refere à duração e conteúdo, o participante tem a oportunidade de vivenciar 

práticas que contribuirão para o seu enriquecimento profissional e social.    



 

DESENVOLVIMENTO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Faculdade da Maturidade - 

Proporcionar aos indivíduos com 

idade acima de 50 anos 

atividades por meio de 

disciplinas que visam ampliação 

do conhecimento acerca de uma 

temática e maior socialização e 

integração junto à comunidade 

acadêmica.  

 

Cursar diversas disciplinas durante 

um período de quatro semestres.  

 

 

Dificuldades na 

captação de novos 

alunos. 

 

 

 

 

Melhoria da qualidade de 

vida dos participantes do 

curso, a partir de uma 

maior socialização e 

integração junto à 

comunidade acadêmica;  

Divulgação das atividades 

existentes na IES. 

Algumas das disciplinas 

oferecidas no curso de Extensão 

intitulado Faculdade da 

Maturidade: Sociologia, 

Filosofia, História da Arte, 

Psicologia, Informática, 

Nutrição e Atualidades. 

 



Curso de Naturopatia - 

Ampliar o conhecimento sobre 

as práticas de terapias 

alternativas.  

 

Enfocar as práticas de terapias 

alternativas e certificar o 

profissional para abertura de seu 

próprio espaço alternativo. 

 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

 

 

 

 

Divulgação das atividades 

existentes na IES, 

promovendo a procura 

nos cursos da área da 

Saúde da IES; 

Integração junto à 

comunidade acadêmica. 

O Curso de Naturopatia tem 

como parceiro o Instituto Ponto 

de Luz.  

 

Projeto HQCon Capacitar os acadêmicos da FESSC, 

dos Ensinos Fundamental e Médio, 

leitores e apreciadores de 

Quadrinhos em geral, profissionais 

da área, admiradores de animação e 

games para confecção de Histórias 

em Quadrinhos. 

 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

 

 

 

 

Ampliação do 

conhecimento na área de 

confecção de História em 

Quadrinhos, o incentivo à 

leitura, à criatividade e à 

produção textual e 

imagética. 

O curso tem duração de quatro 

sábados do mês e como a 

procura pelo curso é grande e já 

está na pauta para 2011 a 

abertura de duas novas turmas; 

 



 Projeto Travessia (ONG) Curso gratuito oferecido à 

comunidades Carentes cujo o 

objetivo é proporcionar o 

conhecimento de informática em 

Word e Excel para jovens entre 14 a 

18 anos. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

Levar o conhecimento a 

jovens de baixa renda 

fomentando sua entrada 

no mercado de trabalho. 

Cada turma no final do semestre 

tem direito a uma formatura do 

curso com direito a certificados 

emitidos pela FESSC. 

Atualizar os conhecimentos 

sobre Anatomia Humana Básica.  

Reforçar e atualizar o conhecimento 

em Anatomia Humana. 

 

 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

Atualização do 

conhecimento sobre 

Anatomia Humana 

Básica; 

Divulgação das atividades 

existentes na IES, 

promovendo a procura 

nos cursos da área da 

Saúde da IES; 

Integração junto à 

comunidade acadêmica. 

Aulas teóricas e práticas em 

Laboratório de Anatomia 

Humana. 

 



 

Curso de fotografia – noções 

de fotografia digital 

 

Aulas teóricas e práticas sobre 

produção de fotografia digital 

 

 

Não disponibilidade de 

uma câmera por aluno. 

 

Atualização e 

complemento às 

disciplinas de fotografia 

cursadas nos cursos de 

comunicação. 

Divulgação das atividades 

existentes na IES, 

promovendo a procura 

nos cursos da área de 

comunicação da IES; 

Integração junto à 

comunidade acadêmica. 

 

Estimular e proporcionar aos 

acadêmicos a participação em 

palestras e mesas redondas em 

diversos temas da atualidade, 

contribuindo para a sua 

formação profissional.  

Realização da Semana de Ensino, 

Pesquisa e extensão (SEPE) em 

2011, com palestras e oficinas 

referentes às áreas de formação dos 

cursos da IES. 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

 

Participação de um grande 

número de acadêmicos 

nas palestras proferidas 

por profissionais 

qualificados e de 

entidades representativas. 

 

 



Proporcionar aos acadêmicos a 

participação em palestras 

ministradas por profissionais da 

área, em diversos temas da 

atualidade, contribuindo para a 

sua formação. 

Realização de Ciclos de Palestras 

através de palestrantes qualificados. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

Participação de um grande 

número dos acadêmicos e 

a contribuição das 

palestras na formação 

profissional dos mesmos. 

Cada curso realizou as palestras 

específicas em suas áreas de 

atuação. 

     



Estácio Convida Realização de entrevistas em 

público com pessoas de renome 

local e nacional, organizadas pelos 

alunos e professores da Agência de 

Jornalismo.  

O Projeto tem por finalidade 

conhecer a trajetória da vida pessoal 

e profissional de grandes 

personalidades, que possam inspirar 

os alunos como modelo  de 

empreendedorismo. 

Nenhuma Fragilidade 

Encontrada 

Estimular ao aluno em 

articular as atividades no 

que tange a administração 

do processo, no 

direcionamento 

jornalístico e estimular o 

aluno ao 

empreendedorismo. 

 



Proporcionar ao acadêmico um 

contato direto com a sociedade 

através de atividades práticas de 

responsabilidade social. 

Contato direto com a sociedade por 

meio de práticas específicas de sua 

formação profissional durante 

eventos. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

A participação dos cursos 

em eventos, 

especialmente aqueles que 

promovem ações de 

Responsabilidade Social. 

Alguns Eventos realizados:  

- Dia Mundial da Saúde 

(promovido pela UNIMED com 

participação de vários cursos da 

área da Saúde) 

- Campanha “Crack nem 

Pensar” (promovido pelo Grupo 

RBS com participação de todos 

os cursos da IES). 

- Ação social no aniversário de 

Shopping Itaguaçú, participação 

dos cursos de Direito, 

Fisioterapia, Farmácia, 

Enfermagem e Nutrição 

(Evento realizado no dia 28 de 

abril de 2011 pelo Shopping 

Itaguaçu). 

- Ação Social TICEN, 

participação de todos os cursos 

da faculdade com ações de 

orientações a comunidade em 

diversas áreas. 



Manuseio de câmera de vídeo -  

habilitar estudantes e 

profissionais da comunicação a 

operar câmeras de vídeo. 

Aulas teóricas e práticas sobre 

gravação de vídeo em câmeras 

profissionais. 

Nenhuma fragilidade. 

 

 

Complementação aos 

profissionais e estudantes 

da área de comunicação. 

Divulgação das atividades 

existentes na IES, 

promovendo a procura 

nos cursos da área de 

comunicação da IES. 

 

 

 

 

 

 

 

Hidroginástica – disciplina 

optativa da Faculdade da 

Maturidade. Aulas são abertas 

aos alunos da Maturidade e à 

comunidade em geral. 

Prática de exercícios em meio 

líquido. 

Número limitado de 

alunos por turma e 

opções de horários. 

Proporciona uma melhora 

na qualidade de vida dos 

praticantes. 

 

 

Jornalismo de Moda 

Aulas teóricas e práticas sobre a 

cobertura jornalística especializada 

em Moda. 

Nenhuma fragilidade Grande interesse dos 

alunos dos cursos de 

Moda e Jornalismo. 

 



Beco Cultural Realização de apresentações 

artísticas no intervalo entre as aulas, 

no palco localizado nas adjacências 

da praça de alimentação. Artistas 

locais e “alunos artistas” são 

convidados a fazer apresentações 

musicais, teatrais, de dança, 

recitações, dentre outras. 

Deficiência nos 

equipamentos de som. 

Grande interesse dos 

acadêmicos em 

demonstrar o seu talento 

A atividade objetiva o fito 

de promover a 

convivência cultural e 

artística no campus, bem 

como apoiar e prestigiar 

os artistas da comunidade 

acadêmica e local.. 

O evento acontece nos 

intervalos das aulas nos 

períodos matutino, vespertino e 

noturno. 

Núcleo de Design de Moda Um espaço para a produção e 

pesquisa em design de moda. O 

mesmo funciona 3 dias por semana 

a tarde. E vem desenvolvendo 

projetos dentro células (que são 

gerenciadas por alunos estagiários 

das últimas fases). 

A dificuldade no 

desenvolvimento de 

projetos de alta 

complexidade, pois 

tanto a equipe quanto 

os equipamentos 

disponíveis são 

limitados. 

O curso desenvolve os 

conceitos com a prática e 

realiza um trabalho de 

Responsabilidade Social, 

Cultural e consultorias 

para organizações da 

região.  

- 



Projeto Customizando e 

inovando AFLOV (Célula de 

Pesquisa/ 

Célula de Comunicação/ 

Célula de Desenvolvimento de 

Projetos/ 

Célula Social/ 

Célula de Eventos) 

 

Projeto desenvolvido em conjunto 

com a AFLOV – Associação 

Florianopolitana de Voluntários. 

Alunas do curso de Moda 

ministram, para meninas carentes, 

aulas teóricas e práticas de 

customização de roupas 

provenientes da campanha do 

agasalho da AFLOV  

Por se tratar de um 

política da AFLOV em 

relação à meninas 

carentes (onde cada 

uma ganha um quantia 

em dinheiro para se 

envolver com  projeto), 

muitas delas acaba 

vindo só pela questão 

financeira, tornando 

árdua a ação de 

envolver as meninas no 

aprendizado. 

O curso desenvolve os 

conceitos com a prática e 

realiza um trabalho de 

Responsabilidade Social.  

São 3 encontros por semana (2 

na AFLOV e 1 na Estácio) onde 

as alunas se aproximam de 

informações de moda e 

customização – promovendo 

um lado empreendedores de 

cada uma. Já formou-se duas 

turmas (Uma em 2010-2 e outra 

em 2011-2). 

 



Evento PONTO Gerenciado pela Célula de Eventos 

trata-se de um evento do Curso de 

Design que apresenta os projetos das 

3 primeiras fases, mais 

especificamente da 3ª fase – com o 

desfile de moda desta fase. Todo 

final do semestre é feito este  

A busca de parceria e 

apoiadores é 

complicada e se amarra 

no cronograma – que 

segue o semestral. 

A promoção pública dos 

projetos desenvolvidos 

pelos alunos e a 

apresentação aos amigos e 

familiares transformam o 

Evento PONTO num 

momento de reunião de 

familiares, amigos e 

colegas.  

Toda a parte de captação de 

recursos, construção de 

identidade visual, produção de 

moda, entre outras é gerenciada 

pelos alunos, sob a 

Coordenação do Núcleo de 

Design de Moda. 



Marca Periférica Desenvolvimento da Marca 

Periférica (um projeto de ONG) que 

teve a primeira coleção apresentada 

em novembro (2011). Este projeto é 

feito pelos alunos sob a orientação 

dos professores – dentro do Núcleo 

de Design de Moda 

A falta de recursos 

disponíveis na 

Faculdade obriga a 

busca de parecerias nas 

confecções no Vale do 

Itajaí (Região de 

Blumenau). O 

transporte e as 

despesas são 

investimentos próprios 

das alunas que visam 

como retorno na 

coleção pronta. 

Espaço a ser 

compreendido como um 

negócio que deve ser 

manter. A pegada real 

deste faz a vivência dos 

projetos em tempos reais 

(o projeto 2011.2 foi 

desenvolvido  em 15 dias 

– tempo próximo do real 

mercadológico). 

 



PROJETO ATRÁS DAS 

GRADES 

Em parceria com a Secretaria de 

Segurança Pública, o projeto 

promove a análise de prontuários e o 

atendimento jurídico aos 

encarcerados da Penitenciária de 

Florianópolis e do Complexo 

Penitenciário de São Pedro de 

Alcântara, por meio de visitas 

realizadas semanalmente. Os alunos 

do curso de Direito, sob a 

supervisão de um professor, 

realizam, em média, 140 

atendimentos anualmente, em cada 

penitenciária, por meio de visitas 

semanais às penitenciárias. 

Nenhuma fragilidade O curso desenvolve os 

conceitos aprendidos em 

sala de aula na prática e 

realiza um trabalho de 

Responsabilidade Social.  

Curso de graduação em Direito 

Projeto de Atenção 

Farmacêutica 

Realizado na casa de idosos LAR 

DE ZUMA, com atendimentos de 

professor e alunos toda segunda  

feira a tarde durante o semestre 

2011-2. 

 

Nenhuma fragilidade O curso desenvolve os 

conceitos com a prática e 

realiza um trabalho de 

Responsabilidade Social.  

Curso de graduação em 

Farmácia 



Projeto Estácio Verde Realizado pelo curso de farmácia 

em parceria com enfermagem, 

incentivando o resgate ao uso de 

plantas medicinais como 

medicamentos, foram realizados 3 

encontros com alunos e membros da 

Pastoral da Saúde. 

Nenhuma fragilidade O curso desenvolve os 

conceitos com a prática e 

realiza um trabalho de 

Responsabilidade Social.  

Curso de graduação em 

Farmácia e Enfermagem 

Projeto ‘ Atento’  Projeto de extensão realizado na 

clínica de saúde da faculdade, com o 

objetivo de possibilitar aos 

acadêmicos do curso de Nutrição 

planejar, desenvolver e aplicar 

atendimento nutricional gratuito 

para portadores de patologias 

associadas à nutrição. O projeto 

iniciou em 2009, participam 12 

acadêmicos por semestre, sob a 

supervisão de uma nutricionista 

docente do curso. 

Nenhuma fragilidade O Trabalho, além do 

cunho social, possibilita 

aos acadêmicos praticar a 

integração entre as 

disciplinas através do 

atendimento 

individualizado   

Curso de graduação em 

Nutrição  



Projeto Adolescer Atividades de educação em saúde 

nas escolas, foram realizadas em 

torno de 20 encontros com 

diferentes turmas nas Escolas 

Municipais de São José. 

 

Nenhuma fragilidade O curso desenvolve os 

conceitos com a prática e 

realiza um trabalho de 

Responsabilidade Social.  

Curso de graduação em  

Enfermagem 

Projeto Jornalismo e Sociedade Veiculação, em cinco emissoras de 

TV catarinenses, de grandes 

reportagens em vídeo, produzidas 

por acadêmicos do curso de 

Jornalismo, sobre temas sociais 

relevantes e atuais, tais como 

transplante de medula óssea e 

adoção. 

Nenhuma fragilidade Os acadêmicos gostam da 

atividade por entender que 

firma o conteúdo 

apreendido em sala de 

aula ao realizarem na 

prática seu aprendizado.  

Curso de graduação em  

Comunicação Social em 

Jornalismo. 

Curso Casais Grávidos Teve início em 2011-1 e será 

ampliado em 2012-2 em parceria 

com Clínica e Maternidade Santa 

Nenhuma fragilidade O curso desenvolve os 

conceitos com a prática e 

realiza um trabalho de 

Responsabilidade Social.  

Curso de graduação em  

Enfermagem 



Projeto saúde do Idoso Visitas dos acadêmicos dos cursos 

de Enfermagem, Fisioterapia e 

Farmácia, que promovem ações de 

prevenção e tratamento aos 

residentes do Lar de Zulma, além de 

educação continuada aos 

profissionais de saúde da instituição 

atendida. 

Nenhuma fragilidade O curso desenvolve os 

conceitos com a prática e 

realiza um trabalho de 

Responsabilidade Social.  

Curso de graduação em  

Fisioterapia 

Projeto Fisioterapia nas Escolas Em parceria com o Projeto Amigos 

da Escola, filiado da Rede Globo, 

são realizadas diferentes ações nas 

escolas da rede Municipal e 

Estadual dos municípios da Grande 

Florianópolis. São realizadas ações 

de avaliação da postura e do arco 

plantar dos alunos, avaliação do 

desenvolvimento neuropsicomotor, 

educação sexual e reprodutiva, 

saúde do trabalhador (professores e 

funcionários). 

Nenhuma fragilidade O curso desenvolve os 

conceitos com a prática e 

realiza um trabalho de 

Responsabilidade Social.  

Curso de graduação em 

Fisioterapia 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Comissão destaca que, embora nos últimos anos as atividades da Extensão da FESSC tenham sido restringidas apenas a alguns cursos, o fato das 

mesmas atingirem tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade em geral é uma potencialidade que deve ser evidenciada, uma vez que tem 

como finalidade difundir o conhecimento acerca de determinado tema.  

Projeto Rede Amiga Teve início em 2010 cuja ação 

refere-se à reciclagem de 

computadores e acessórios e 

informática para doação a entidades 

carentes da Grande Florianópolis. O 

trabalho, realizados por acadêmicos 

do curso de Redes de 

Computadores, consiste na 

Avaliação, recuperação e reposição 

de hardwares, bem como na 

instalação de sistema operacional e 

aplicativos baseados em softwares 

livre. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada 

O curso desenvolve os 

conceitos com a prática e 

realiza um trabalho de 

Responsabilidade Social.  

Curso de graduação em 

Tecnologia de Redes de 

Computadores. 



PÓS-GRADUAÇÃO 

Responsável: Ramiro Zinder da Silva 

Equipe: Regina Zandomênico, Marcelo Silveira, Francisco Agostine Peres e Elaisa Stocco. 

 

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

  

INTRODUÇÃO 

 

Após avaliação interna do setor de pós-graduação da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, no ano de 2011, percebeu-se que os cursos pós-

graduação lato sensu (especialização) da FESSC são iniciados e conduzidos por iniciativas individuais dos coordenadores. A redução gradativa de 

cursos de pós-graduação na Instituição é confirmada ao longo dos anos. Em meados de 2007, a FESSC possuía 23 cursos de pós-graduação, que 

resultavam em aproximadamente 5% da receita total da unidade. Já em novembro de 2011, a FESSC conta com 12 cursos em andamento, sendo que 

quatro são convênios com outras instituições. 

Os motivos verificados para a diminuição de cursos ofertados se relacionam com o excesso de burocracia para contratação e pagamento de professores 

externos vindos de outras localidades, a falta de apoio da Instituição na divulgação dos cursos e na captação de alunos, e a redução da remuneração dos 

professores. No que diz respeito a este último aspecto, em 2009, por exemplo, um professor doutor recebia R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para 

lecionar em um final de semana, posteriormente, passou a receber R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e, nas novas turmas abertas em 2010, a 

remuneração diminuiu ainda mais para R$1.080,00 (mil e oitenta reais). Percebe-se, portanto, que a remuneração do professor de pós-graduação na 

FESSC foi reduzida em 28% no período de três anos. Todos estes fatores são considerados fundamentais para a queda de oferta de cursos de pós-

graduação e, consequentemente, para a diminuição da receita vinda deste setor. 

 



No ano de 2011, obtivemos a finalização de algumas turmas, concluindo com uma base de 250 alunos, nas seguintes pós-graduações, com previsão de 

término em novembro de 2011: 

 

- Gestão do Produto de Moda do Vestuário - Turmas IV (Finalizou em Novembro 2011);  

- Gestão Empresarial - Turma VI (Finalizou em Novembro 2011); 

- Engenharia e Segurança do Trabalho - Turma II (previsão de término em março de 2012); 

- Fisioterapia Traumato e Ortopédica (Finalizou em Outubro 2011); 

- Psicologia Organizacional e do Trabalho – V (Finalizou em Novembro 2011); 

- Tecnologia da Informação e Gerenciamento de Projetos (Finalizou em Novembro 2011); 

- Comunicação e marketing em mídias digitais (Finalizou em Novembro 2011); 

- Psicologia do Trânsito (convênio com ICETRAN até 2015); 

- Gestão de Trânsito (convênio com ICETRAN até 2015); 

- Endocrinologia Geral e Diabetes (convênio com Clínica Ricardo Carvalho até 2015); 

- Educação Infantil, ensino fundamental e educação especial inclusiva (convênio com Master Educação até 2015); 

- Controladoria Empresarial (Convênio com Master Educação até 2015). 

 

Os resultados da avaliação da Comissão são apresentados no quadro a seguir: 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 



FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Abrir um canal de comunicação 

entre a comunidade acadêmica e 

o mercado de trabalho. 

Folders, cartazes e propagandas 

em âmbito nacional para 

divulgação dos cursos. 

- Home Page da FEESC que foi 

modificada para atender à 

nacionalização. 

- Investimento em marketing 

e publicidade; 

- Consolidação do nome 

Estácio no mercado 

educacional; 

 

Divulgar os estudos elaborados 

pelos alunos dos cursos de Pós 

Graduação. 

Nenhuma - Falta de interesse dos alunos 

em divulgar os estudos; 

 

- Disponibilidade de revistas 

acadêmicas (a FESSC conta 

com a Estácio Papirus, que já 

é indexada - QUALIS C) 

  

Oferecer novas turmas de 

cursos de Especialização. 

Busca de parceiros para 

viabilização de novos projetos. 

 

Abertura de novas turmas dos 

cursos já existentes. 

- Dificuldade na captação de 

alunos (concorrência com EAD) 

- Mercado de trabalho que 

incentiva o conhecimento; 

- Investimento maior em 

marketing e publicidade; 

- Consolidação do nome 

Estácio no mercado 

educacional; 

  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

A FESSC reestruturou a pós graduação em alguns aspectos em 2011.2 e tem meta de estar no mercado de trabalho em 2012.1 com número maior de 

cursos Pós graduação e com uma captação de aluno embasada em uma campanha comercial voltada pela qualidade dos cursos oferecidos. A CPA da 

Estácio de Santa Catarina entende os números tímidos de alunos em 2009 a 2011 tenha novos prognósticos para 2012.1.   

As ações sugeridas para 2011.2 são uma tentativa de retomar o crescimento de quantidade e qualidade dos cursos de especialização da FESSC haja 

vista o processo de credenciamento para Centro Universitário já é um projeto palpável para a Estácio de Santa Catarina.  

Portanto, para atender as exigências do MEC, para a abertura de novos cursos, para a captação de mais alunos e aumento da receita da FESSC, acredita-

se que os objetivos para 2012 devam ser alcançados. 



Dimensão III – A responsabilidade social da instituição, considera especialmente no que se refere a sua contribuição em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural.   

 

Responsável: Melissa Watzko Eskelsen (melissa.eskelsen@estacio.br) 

Equipe:  

• Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann (ana.hoffmann@estacio.br) 

• Clodomir Coradini (clodomir.coradini@estacio.br)  

• Rita de Cassia Clack Teodoroski (rita.teodoroski@estacio.br) 

• Jorge Elias Dolzan (jorge.dolzan@estacio.br) 

• Maria da Glória Peruch (gloriaperuch@yahoo.com.br) 

• Mario Motta (mario.motta@estacio.br) 

• Diego Moreau de Carvalho (diego.moreau@estacio.br) 

• Roberta Caetano (robertacaetano@edu.estacio.br) 

 

 

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Cursos de graduação da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina realizam um amplo projeto de responsabilidade social e para isso são 

realizadas, por todos os cursos, ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de atenção a setores excluídos, políticas de 



ações afirmativas e etc. Oferecendo a oportunidade aos alunos de graduação de realizarem atividades práticas de Educação em Saúde, na qual a 

interdisciplinaridade tem papel essencial para o desenvolvimento da ação em questão, colaborando com a mudança do perfil do profissional que 

estamos formando. 

Destacamos este processo institucional para enfatizar, além da vocação interdisciplinar que faz parte, como um todo, do espírito da Faculdade 

Estácio de Sá de Santa Catarina, às ações em conjunto na área da saúde no ensino, pesquisa e extensão. Com o objetivo de desenvolver estratégias para 

articular o processo de ensino à realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, 

social e cultural dos discentes, confere-se o desenvolvimento de atividades dentro do âmbito “Responsabilidade Social”, ano 2011, que são relatadas 

abaixo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Inclusão Digital para 

portadores de síndrome de 

Down que freqüentam a 

Associação Catarinense de 

Portadores de Síndrome de 

Down - Amigo Down. 

Criar oportunidade 

tecnológica para acesso, 

domínio e desenvolvimento 

do conhecimento a partir do 

Recuperação de 

microcomputadores doados 

pela comunidade. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

Inclusão digital com 

perspectivas de 

ampliação. 

Projeto Rede Amiga 

Curso responsável: Redes de computadores. 

O resultado obtido neste projeto esteve ligado 

diretamente à satisfação de poder contribuir 

com a beleza da intenção das pessoas em 

proporcionar melhores condições de acesso à 

inclusão digital e a uma parcela da sociedade 

que também têm direitos e vontades que 

devem ser atendidas. Para a instituição ficou a 

eterna gratidão em poder contar com a 



uso da tecnologia da 

informação. Essa proposta 

trata especificamente de um 

público com características 

especiais em que detalhes 

técnicos diferenciados 

devem ser observados, 

tratados e construídos para 

minimizar as dificuldades 

operacionais. 

colaboração de pessoas dedicadas, organizadas 

e comprometidas com causas sociais. Para os 

alunos participantes do projeto e para o curso, 

ficou clara a vivência prática do exercício real 

de um projeto de cabeamento estruturado com 

o referencial do benefício conquistado para os 

usuários daquela instituição. Este evento 

mobilizou uma parte dos alunos do curso de 

Redes e teve uma repercussão positiva no 

meio acadêmico que foi aproveitada inclusive 

na capitação de novos alunos no semestre 

seguinte. Os alunos participantes somaram 

pontos na atividade complementar e puderam 

vivenciar uma experiência real com resultados 

planejados e conquistados.  

Capacitar jovens portadores 

e não portadores de 

deficiência na área da 

customização e reciclagem 

de roupas e acessórios, 

visando a inclusão no 

mercado de trabalho com 

uma atitude empreendedora 

Contrato desenvolvido. 

Planejamento das atividades 

e das responsabilidades de 

cada parte. 

Produção do Projeto e 

elaboração de cronograma de 

ação. 

Desenvolvimento de 

Transporte do 

público-alvo de uma 

parte para a outra. 

 

Promoção das ações dos 

próprios alunos e o auto-

reconhecimento de seu 

aprendizado no curso. 

Possibilidade de busca de 

recursos, equipamentos e 

materiais (por doação ou 

parceria). 

Customização e reciclagem de roupas e 

acessórios 

Curso responsável: Design de Moda 

 

 



pautada por ações 

sustentáveis, por meio de 

aulas teóricas e práticas. 

Possibilitar o acesso ao 

contexto social real, 

permitindo desenvolver nos 

acadêmicos a didática 

necessária para trabalhar 

metodologias de projeto, 

assim como promover a 

percepção da capacidade de 

compreensão do processo – 

tornando-os profissionais 

que implantam, executam e 

explicam suas ações 

profissionais. 

atividades práticas 

(pedagógicas) com o 

público-alvo do Projeto. 

Produção e apresentação à 

comunidade dos resultados 

obtidos. 

 

Promover o Curso e IEs 

na comunidade da região 

de Florianópolis. 

Participação em feiras 

sociais, com a 

apresentação do 

resultados obtidos no 

projeto. 

 

Acompanhar os processos e 

realizar atendimento jurídico 

aos presos. 

Realização de atendimentos 

na penitenciária de 

Florianópolis, e o projeto 

também foi estendido em 

2011 aos presidiários de São 

Pedro de Alcântara. 

As unidades 

prisionais dispõem de 

espaço físico 

insuficiente para o 

atendimento e faltam 

equipamentos. 

Unidades distantes da 

Melhoria na capacitação 

dos alunos, na elaboração 

de peças jurídicas e 

realização de audiências;  

Melhoria no atendimento 

de pedidos concernentes à 

execução penal; 

Projeto Atrás das Grades 

Curso responsável: Direito 

O bom resultado alcançado pelo projeto, pode 

levar a criação de novas parcerias com a 

Secretaria de Segurança Pública. 

Os Cursos de Fisioterapia, Nutrição e Moda 

estudam a possibilidade de realizar 



FESSC e gastos com 

locomoção. 

 

Redução do índice de 

superpopulação 

carcerária. 

 

atendimentos em ambos os presídios.  

 

Participar do projeto 

Voluntários em Ação com a 

Fundação Maurício Sirostky 

e SESC.  

A Estácio foi Voluntária, 

ação com o apoio da AME 

pp (Agência de Publicidade) 

para realização da identidade 

visual. Fomos premiados 

com o  PEV que premia 

voluntários indicados por 

escolas públicas e ONGS de 

SC.  

Nenhuma fragilidade 

encontrada 

Participação dos alunos de 

Publicidade em um 

trabalho relacionado ao 

conceitos aprendidos e a 

possibilidade de estar 

auxiliando pessoas. 

 

Oferecer atendimento 

jurídico aos menos 

favorecidos 

economicamente. 

Realizado a partir de outubro 

de 2010: Projeto “Estácio 

vaio ao Bairro 

- O processo muitas 

vezes não vai a frente 

por falta de 

documento por parte 

da comunidade.  

 Amigos em ação - Atendimento jurídico 

Curso responsável: Direito 

 

Sensibilizar e estimular os 

alunos e funcionários da 

Faculdade Estácio de Sá de 

Santa Catarina a doação de 

sangue ao HEMOSC, além 

Agendar junto ao HEMOSC 

a vinda da unidade móvel até 

a FESSC nos dias 16 de 

agosto de 2011.  

Divulgar à comunidade 

Em cada evento são 

distribuídas no total 

60 senhas no período 

matutino e vespertino 

e noturno. O 

Todos os alunos e 

professores do curso de 

Farmácia trabalham na 

sensibilização da 

comunidade Estaciana 

Trote Solidário 

Curso responsável: Farmácia 

No ano de 2011, 101 indivíduos efetivamente 

doaram sangue e 292 pessoas poderão ser 

beneficiadas. 



de proporcionar uma 

integração dos veteranos 

com os calouros. 

acadêmica os dias do “Trote 

Solidário”. 

Realizar os eventos nas datas 

previstas. 

HEMOSC não tem 

condições de ampliar 

a coleta por falta de 

funcionários 

para a Doação de Sangue. 

Cada bolsa de sangue 

beneficia três pessoas que 

receberão o sangue doado. 

Além de ajudar a repor os 

estoques do Hemocentro, 

esta ação possibilita e 

integração social entre os 

alunos veteranos e 

calouros. 

O Trote Solidário é um programa de 

Responsabilidade Social de iniciativa do curso 

de graduação em Farmácia, em que os alunos 

veteranos incentivam os alunos calouros e 

funcionários a doarem sangue ao HEMOSC. O 

evento tem data agendada e ocorre nos 

primeiros dias letivos de cada semestre. Os 

eventos foram divulgados em todos os meios 

de comunicação utilizados pela FESSC. Neste 

dia, o HEMOSC traz até a FESSC a sua 

unidade móvel e todos os procedimentos para 

Doação de Sangue são realizados. 

Oferecer a comunidade 

triagens e orientações nas 

áreas de Fisioterapia, 

Nutrição, Psicologia e 

Enfermagem em evento 

comunitário no Shopping 

Itaguaçu. 

Os cursos de Fisioterapia, 

Nutrição, Psicologia e 

Enfermagem realizaram 

evento no Shopping 

Itaguaçu, quando foram 

realizadas triagens e 

orientações em todas as áreas 

das ciências presentes. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

Melhorar na atuação 

profissional das alunas 

participantes dos eventos; 

maior relação do conteúdo 

com prática tendo em 

vista todas as áreas da 

ciências envolvidas são 

abordadas; 

realização de 

encaminhamentos 

pertinentes para melhor 

Orientação em saúde 

Curso responsável: Fisioterapia, Nutrição, 

Psicologia e Enfermagem. 

Foram atendidos mais de 59 pessoas com 

diferentes queixas. As orientações foram 

repassadas de acordo com a necessidade da 

pessoa. 



desenvolvimento da 

pessoa que buscou 

informação. 

 

Projeto Travessia (ONG) Curso gratuito oferecido à 

comunidades Carentes cujo o 

objetivo é proporcionar o 

conhecimento de informática 

em Word e Excel para jovens 

entre 14 a 18 anos. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

Levar o conhecimento a 

jovens de baixa renda 

fomentando sua entrada 

no mercado de trabalho. 

Cada turma no final do semestre tem direito a 

uma formatura do curso com direito a 

certificados emitidos pela FESSC. 

Sensibilizar os adolescentes 

(Alunos do ensino 

fundamental e médio das 

Escolas Públicas Municipais 

de São José/SC) sobre a 

importância do autocuidado 

na prevenção da gravidez e 

doenças sexualmente 

transmissíveis através de 

atividades de educação em 

saúde, por parte dos 

acadêmicos do curso de 

graduação em enfermagem, 

Agendamento da data de 

realização das atividades 

com a direção das Escolas; 

Levantamento das principais 

dúvidas dos adolescentes 

referente a saúde sexual e 

reprodutiva; 

Elaboração da 

atividade/oficina educativa 

pelos acadêmicos com 

orientação da professora com 

base nas dúvidas dos 

adolescentes; 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

O evento não acarreta em 

custo para a Faculdade. 

Entretanto, traz um 

benefício enorme para a 

população adolescente e 

suas famílias. São 

utilizados materiais 

educativos como cartazes, 

folders, álbuns seriados 

como recursos didáticos, 

além da entrega de 

preservativos fornecidos 

pela Secretaria Municipal 

Educação para o auto-cuidado em saúde 

sexual e reprodutiva 

Curso responsável: Enfermagem 

Todos os alunos matriculados na disciplina 

Saúde Coletiva II e Estudos Complementares I 

e II com o acompanhamento e supervisão das 

professoras responsáveis pelas disciplinas 

envolveram-se no planejamento e execução 

das atividades educativas na Escola. Desta 

forma, o Projeto foi realizado no Centro 

Educacional Municipal Luar, durante 2011, 

sendo que foi trabalhado inicialmente, com as 

cinco turmas dos alunos matriculados no 



junto aos adolescentes na 

Escola sobre métodos 

contraceptivos e prevenção 

de doenças sexualmente 

transmissíveis.   

Realização das atividades 

educativas nas Escolas 

conforme disponibilidade 

das mesmas. 

de saúde de São José. ensino fundamental e médio no período 

noturno da referida escola, localizada em um 

bairro da periferia do município de São José. 

Em seguida, todos os alunos/adolescentes 

(aproximadamente 100) na sua maioria foram 

reunidos para um grande encontro com os 

acadêmicos para finalização da atividade e 

avaliação da mesma. Os resultados foram 

muito positivos à partir do momento que os 

acadêmicos colocaram em prática os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula e 

oportunizaram aos alunos que esclarecessem 

suas dúvidas especialmente no que se refere à 

saúde sexual e reprodutiva. Vale ressaltar, que 

o Projeto foi desenvolvido inicialmente em 

apenas uma escola, como projeto piloto, sendo 

previsto sua ampliação para outras escolas do 

município à partir do próximo semestre 

(2012.1), ampliando também o número de 

docentes e discentes da FESSC envolvidos. 

Esta atividade motiva a muito a comunidade 

acadêmica da instituição, bem como a 

comunidade de maneira geral. 



Projeto Atento: O presente 

projeto tem por objetivo 

oferecer um atendimento 

individualizado aos 

portadores de obesidade, 

bem como oferecer uma 

orientação nutricional a fim 

de minimizar os altos índices 

de patologias associadas ao 

consumo alimentar errado e 

a obesidade. 

Primeiramente foi realizado 

um encontro com os alunos 

voluntários do projeto, então 

foi realizado um treinamento 

(Apresentação e treinamento 

dos alunos com os materiais 

que serão utilizados (Ficha 

de anamnese, Recordatório 

24hs; Avaliação nutricional) 

e do atendimento; Lista de 

freqüência e de atividades – 

leitura de artigos; 

Desenvolver materiais (Lista 

de substituição, Dietas 

padronizadas; Álbum seriado 

de alimentos e porções; 

Livro de receitas com porção 

e caloria); Temas para as 

palestras em grupos. 

Os procedimentos seguem a 

seguinte seqüencia: 

Preenchimento da ficha 

cadastral 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

Beneficiários: Discentes, 

docentes, colaboradores e 

comunidade em geral, já 

que os atendimentos 

nutricionais proporcionam 

resultados relacionados ao 

ensino pesquisa e 

principalmente benefícios 

para a comunidade 

portadora de obesidade. 

Custo/Benefício: Os 

materiais utilizados e o 

tem disponibilizado pelos 

professores são ínfimos 

perto do beneficio gerado 

a comunidade. 

A aplicação prática dos 

conteúdos ministrados em 

sala de aula, também 

configuram um ótimo 

beneficio ao aprendizado 

dos alunos. 

 

Atento - Programa de controle da obesidade 

Curso responsável: Nutrição 

Os resultados obtidos neste projeto ainda estão 

em fase de construção, visto que a obesidade é 

uma patologia de lenta recuperação. 

“ATENTO” Programa de controle da 

obesidade.- relação direta com as áreas de 

atuação dos profissionais da área da saúde. 

Além de cumprir o objetivo principal, este 

projeto contribui com a capacitação dos alunos 

da Nutrição no exercício do atendimento ao 

público e atenção ao indivíduo. O projeto terá 

continuidade por todo período que o curso de 

nutrição estiver em vigor nesta faculdade. 

 



Ficha de freqüência 

alimentar; Questionário de 

atividade física; Estilo de 

vida 

Avaliação – Peso, altura, 

circunferência quadril, 

cintura 

Folder com dicas de 

alimentação saudável 

Segundo encontro: 

Retorno da avaliação dos 

hábitos 

Plano nutricional 

Palestra sobre alimentação 

saudável e dicas de 

alimentação saudável que 

devem ser incorporadas ao 

dia a dia dos clientes (frutas, 

hortaliças, água, horários, 

alimentos integrais), receitas 

– para cada grupo de horário. 

Agendamento do retorno 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões em torno dos projetos realizados trouxeram, de uma maneira geral, grande contentamento para toda a equipe, pois se concluiu que as 

ações realizadas ficaram dentro do que prevê o conceito de responsabilidade social, tanto a nível interno, como a nível externo, onde se relacionou 

discentes, docentes, colaboradores em geral e componentes externos. As dificuldades relatadas não foram significantes e não impediram de maneira 

nenhuma o desenvolvimento dos projetos. As potencialidades observadas foram muitas e com certeza contribuiram para a melhoria na qualidade de 

vida da comunidade e também proporcionou o exercício da capacitação profissional dos nossos alunos, assim como de estratégia de integração social. 

A CPA entende que o compromisso e a responsabilidade dos projetos de inclusão social, estão cumprindo com o papel de responsabilidade social que 

as instituições de ensino devem ter. É nítido o comprometimento de todos os cursos da FESSC. 

 



Dimensão IV – A Comunicação com a Sociedade  

 

Responsável: Regina Zandomênico  

Equipe: Diego Moreau, Regina Zandomênico e Carlos Madureira. 

 

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo geral desta dimensão (Comunicação com a Sociedade) é ampliar a Comunicação da Instituição com os Stakeholders. A Instituição tem 

conseguido isso, com a importante participação de dos cursos de Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda) através de seus 

docentes, alunos e funcionários do NUCOM (Núcleo de Comunicação), que prestam serviços e conhecimentos utilizando os mais variados meios de 

comunicação que a faculdade dispõe. Entre os objetivos específicos, estão: a) divulgar as ações e pesquisas da Instituição e temas relevantes à 

comunidade; b) Integrar os cursos da Instituição; e c) Propiciar aos alunos de Comunicação Social contato com a prática profissional e com o 

mercado de trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES  

Prestar serviços a pequenas e Acontece de duas formas: Pelas duas formas: Pelas duas formas: - 



médias empresas da região 

da Grande Florianópolis. 

1) Dentro das disciplinas e Projeto de 

Coleção I, II e III – como prática 

do Projeto Interdisciplinar. 

2) Dentro do Núcleo de Design de 

Moda – com o envolvimento de 

uma ou mais Células que o 

compõe. 

1) A dificuldade 

do diálogo da 

empresa com a 

academia. 

2) Os limites de 

recursos 

disponíveis 

pela faculdade. 

1) Promoção das 

vivências reais e 

da 

competitividade 

entre os alunos. 

2) O 

reconhecimento 

da qualidade da 

formação dos 

alunos do Curso 

pelos clientes do 

Núcleo. 

Prestar serviços gratuitos a 

pequenas e médias empresas 

da região de São José pela 

Agência Experimental de 

Publicidade e Propaganda da 

FESSC. 

Propiciar aos alunos um 

contato real com o mercado 

de trabalho. 

Reuniões entre alunos e empresários para 

a passagem do briefing e aprovação dos 

trabalhos 

Criação de logomarcas 

Criação de peças publicitárias, como 

anúncios, outdoors, malas-diretas, folders, 

comerciais de TV e spots de rádio. 

A necessidade 

constante de renovação 

da equipe de 

estagiários da AME-

PP. 

 

 

Alto nível de trabalhos 

desenvolvidos pelo 

NUCOM.  

Diversas empresas 

precisam de um 

trabalho especializado 

em publicidade e não 

tem condições de pagar 

por ele. 

 Este trabalho tem aumentado a 

autoestima dos alunos, bem 

como ajudado a divulgar seu 

trabalho e agilizar sua entrada no 

mercado. Agora que a AME-PP 

já conquistou mais experiência, 

realizando as campanhas da 

própria FESSC, pode começar a 

buscar contato com outras 

empresas no mercado. 



Divulgar os Trabalhos de 

Conclusão do curso de 

Jornalismo para o público 

externo, através do projeto 

“Relacionamento com a 

mídia”. 

Elaborar os releases e sugestões de pauta; 

Fazer contato telefônico com veículos de 

comunicação (pauteiros, produtores e 

colunistas); Realizar a clipagem de 

material veiculado nos veículos de 

comunicação. 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

Como resultado do 

desenvolvimento do 

programa de 

relacionamento com a 

mídia, percebe-se uma 

maior aproximação da 

Faculdade com os 

veículos de 

comunicação e, por 

consequência com a 

comunidade. 

 

Proporcionar aos acadêmicos 

a vivência da construção de 

um veículo online  passando 

por todas as etapas de 

planejamento, pesquisa, 

implantação, produção e 

edição de uma newsletter 

Elaborar pautas; 

Redação das notícias; 

Editoração da página. 

.Inexperiência dos 

acadêmicos para 

produzir pautas e 

redigir os textos. 

 

Divulgação das ações 

da Faculdade, 

principalmente as 

relacionadas ao público 

externo. 

 

Trabalho será executado com a 

reativação da Agência de 

Jornalismo.  A supervisão será 

feita por um professor. 

Prestar serviços gratuitos às 

ONGs da Grande 

Florianópolis através da 

Agência Modelo 

. Reunião nas ONGs para a passagem 

entre alunos e diretores do briefing e 

aprovação dos trabalhos. 

Criação de peças publicitárias 

A necessidade 

constante de renovação 

dos estagiários da 

AME-PP. 

Infraestrutura 

disponível e alunos 

interessados em prestar 

este serviço. 

Este trabalho tem aumentado a 

autoestima dos alunos bem como 

ajudado a divulgar seu trabalho e 

agilizado sua entrada no 



Experimental de Publicidade 

e Propaganda da FESSC 

A pouca divulgação 

deste serviço da AME-

PP junto à 

comunidade. 

 

Diversas ONGs 

precisam de um 

trabalho especializado 

em publicidade e não 

tem condições de pagar 

por ele. Todos os canais 

utilizados ajudaram no 

processo. 

mercado. Agora que a AME-PP 

já conquistou mais experiência, 

realizando as campanhas da 

própria FESSC, pode começar a 

buscar contato com as ONGs no 

mercado. Possibilitou um maior 

Contato da AME-PP com o 

mercado de trabalho. 

Proporcionar aos alunos do 

Ensino Médio a vivência da 

faculdade, através de oficinas 

oferecidas pelos cursos que a 

Estácio possui, e outras 

atividades motivacionais e de 

lazer, através do projeto 

“Rumo Estácio- Feira de 

Profissões”. 

Realizar visitas de divulgação e participar 

de Feiras de Profissões em colégios da 

rede pública e particular, nos municípios 

de Florianópolis, Biguaçu, São José e 

Palhoça. 

Realizar oficinas dos cursos oferecidos 

pela Faculdade 

Possibilitar entrevistas individuais com os 

coordenadores. 

Promover visitas aos Laboratórios 

Didáticos da Instituição. 

Oficinas para escolha profissional. 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

A feira de Profissões 

permite mostrar ao 

público externo os 

diversos cursos que a 

Faculdade Estácio de 

Sá possui, assim como 

toda sua estrutura física. 

Importante ferramenta de 

captação de alunos. 

Proporciona aos alunos maior 

segurança na escolha do curso. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na visão da CPA, os cursos de Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda) têm exercido um excelente papel na comunicação 

com a sociedade, existem programas permanentes de contato com a sociedade. O Portal Estácio proporciona uma importante comunicação com a 

sociedade. Além disso, o setor Ouvidoria também possibilita a comunicação com a comunidade acadêmica. 

A CPA entende que não há fragilidades relevantes nesta dimensão. 

 



Dimensão V – As Políticas de pessoal, de carreiras dos corpos docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho. 

 

Responsável: Jamilla de Bona Garcia  

Equipe: Janine Pacheco da Luz e Márcia Maria Gil Ramos 

 

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

 

INTRODUÇÃO 

A CPA entende que a área de Recursos Humanos da FESSC tem trabalhado no sentido de promover o bem estar dos colaborados no ambiente de 

trabalho através de ações desde o seu ingresso na instituição. Desta forma, o setor busca continuamente aperfeiçoar as políticas de RH emanadas de 

nossa mantenedora, assim como, criar ações específicas adequadas às necessidades dos colaboradores de nossa unidade. Nesse sentido, em 2011 foram 

desenvolvidas as ações descritas e avaliadas abaixo: 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Planejar 

Estratégias de 

Semestralmente, são avaliadas as 

especificidades de cada um dos 

cursos, e as respectivas demandas de 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Agilidade e transparência no 

processo; 

Projeto Permanente que permite: 

Prever, qualitativa e quantitativamente, 



Pessoal pessoal (docentes), para que sejam 

distribuídas as disciplinas e/ou outras 

atividades acadêmicas, por professor. 

Semestralmente, também, cada 

professor preenche um formulário 

onde manifesta sua disponibilidade 

de horas semanais para ocupação 

com disciplinas e/ou outras 

atividades acadêmicas na faculdade. 

É feita uma co-relação entre estas 

informações e, na necessidade de 

novas contratações, é providenciado 

o processo seletivo. 

Democratização na distribuição 

das disciplinas por professor. 

Permite que o professor 

manifeste suas limitações de 

horário às quais são acatadas 

dentro do possível.  

A gerência acadêmica 

determinou um cronograma para 

agilizar o processo seletivo de 

professores. 

a necessidade de docentes para cada 

disciplina, de acordo com cada curso, 

antes de iniciar o próximo semestre 

letivo. 

 

 

Realizar Pesquisa 

de Clima 

Organizacional 

Em fevereiro de 2011 foi realizada a 

terceira pesquisa de clima 

organizacional através da intranet da 

instituição. 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Facilitador de gerenciamento. Até o momento não foram 

apresentados os resultados da pesquisa. 

Recrutar, 

Selecionar e 

admitir novos 

Professores 

O PCP (Planejamento, Controle e 

Produção recebe a solicitação de 

pessoal (com perfil descrito), 

solicitando um novo docente para 

Banco de currículos não 

digitalizado. 

Divulgação das vagas, e por 

consequência mais possibilidades 

de escolha.  

Em 13/10/2009 foi 

Diminuição na margem de erros 

quando da contratação de profissionais, 

repercutindo na baixa incidência da 

rotatividade. 



determinada disciplina. 

Divulgar através de edital as vagas 

oferecidas. 

Receber as inscrições dos candidatos. 

Selecionar os candidatos. 

Disponibilizado o link “Lecione na 

Estácio” 

disponibilizado na página da 

instituição um link “Lecione na 

Estácio”, onde os professores 

cadastram seu e-mail para 

receber os Editais de Seleção de 

Professores. 

Corpo docente qualificado e 

comprometido; 

Maturidade profissional; 

Cursos bem avaliados pelo MEC. 

Desde a implantação do e-mail trabalhe 

conosco, foram cadastrados em torno 

1.100 contatos.  

Recrutar, 

Selecionar e 

admitir Corpo 

Técnico-

Administrativo 

A Gerência de Recursos Humanos 

recebe a solicitação de pessoal (com 

perfil descrito), solicitando um novo 

colaborador para determinada área. 

As fontes de recrutamento utilizadas 

para a captação de currículos são: 

Recrutamento Interno (somente 

colaboradores da Instituição). 

Recrutamento Externo (banco de 

currículos do RH, contatos com o 

mercado e empresas terceirizadas de 

Recrutamento e Seleção). 

Orientar as pessoas que procuram o 

Bancos de currículos 

não digitalizados. 

Definição de pessoal com maior 

qualificação; 

Diminuição nos índices de 

rotatividade e de absenteísmo; 

Possibilidade de crescimento na 

carreira, por meio da seleção 

interna. 

Projeto Permanente que permite: 

Diminuição na margem de erros 

quando da contratação de profissionais, 

repercutindo na baixa incidência da 

rotatividade. 

Cria-se uma base sólida para uma 

política de Recursos Humanos justa, de 

motivação e valorização do corpo 

funcional administrativo e acadêmico. 



RH para que cadastrem seu currículo 

no site “Trabalhe na Estácio” criado 

pela mantenedora, onde todas as 

unidades terão acesso a esse banco 

de currículos, desta forma não 

trabalharemos mais com o banco de 

currículos em meio físico. 

Respeitar e 

cumprir o Plano 

de Carreira, 

Cargos e 

Salários. 

O Plano de Carreiras, Cargos e 

Salários do Corpo Docente e Corpo 

Técnico Administrativo existente 

vem sendo cumprido e respeitado. 

Divulgação do Plano de Cargos e 

Salários a todos os docentes e 

técnicos administrativos. 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Mantém o equilíbrio salarial 

interno entre os cargos; 

Orienta os colaboradores quanto 

às possibilidades de ascensão 

profissional existentes na 

instituição; 

Permite o acompanhamento do 

mercado de trabalho, 

Propicia a retenção de talentos na 

Instituição, pela possibilidade de 

ascensão na carreira. 

Projeto Permanente que: 

Define os perfis profissionais que 

orientam o desenvolvimento 

profissional e o processo de 

recrutamento e seleção; 

Define os critérios de progressão 

salarial; 

Delimita as atribuições, deveres e 

responsabilidades inerentes a cada 

cargo. 

Os Plano de Carreira, Cargos e Salários 

do corpo docente e administrativo 

encontram-se registrados na DRT – 

Delegacia Regional do Trabalho. 



Manter as 

Políticas de 

Benefícios 

Cumprimento dos benefícios legais 

estabelecidos por leis ou acordos 

coletivos de trabalho. 

Em abril foi disponibilizado aos 

colaboradores o Plano de Saúde da 

Amil, sendo o subsídio conforme 

abaixo: 

Carga Horária Mensal 
Subsídio 

por vida 

≥ 180h (≥ 40h 

semanais) 
 R$ 0,00  

135h a 179,9h (≥ 30h 

semanais) 
 R$40,00  

90h a 134,9h (≥ 20h 

semanais) 
 R$30,0   

< 90h (< 20h 

semanais) 
 Nã  há  

 

Para aqueles que possuem salário até 

R$1.000,00/mês e carga horária ≥ 

180h/mês terão o subsídio integral, e 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Alguns benefícios concedidos 

pelo acordo coletivo de trabalho 

são superiores aos estabelecidos 

pela CLT – Consolidação das 

Leis do Trabalho. 

Em 2011 os colaboradores que 

trabalharam diretamente com a 

captação receberam premiação 

pelo cumprimento das metas de 

captação de alunos. 

Projeto Permanente que propicia um 

maior comprometimento e qualidade de 

vida por parte dos colaboradores, em 

geral. 

 



para cada dependente incluído recebe 

subsídio de R$50,00 na mensalidade 

do plano. Os colaboradores pagam 

somente a co-participação quando 

utilizam os serviços. O critério para 

definição da carga horária mensal do 

professor foi a média nos semestres 

de 2010/1 e 2010/2. 

Manter a Política 

de Negociação 

Sindical 

Acordo Coletivo anual (março), 

diretamente com os sindicatos das 

categorias – Sindicato dos 

Professores de SC e Sindicato da 

administração escolar; 

Seguir as determinações legais 

contidas na CLT e no acordo coletivo 

anual. 

Limitação pela 

vinculação à legislação 

vigente; 

 

Relacionamento saudável com os 

órgãos sindicais; 

Maior segurança dos 

colaboradores pela importância e 

seriedade da empresa quanto ao 

cumprimento da legislação 

vigente; 

Benefícios e faixas salariais entre 

a média e acima do mercado, 

conforme pesquisa salarial anual. 

Projeto Permanente que permite ter: 

Bom relacionamento entre a IES e os 

sindicatos das categorias; 

Aperfeiçoamento das cláusulas da 

convenção da categoria, na busca de 

adequar à realidade de uma instituição 

de ensino superior e de seus 

colaboradores; 

Redução do passivo trabalhista em 

função do cumprimento da legislação 

em vigor. 

Promover a 

Socialização e 

No ato da admissão, o professor 

recém contratado é comunicado da 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

O conhecimento amplo da cultura 

da instituição é facilitado, bem 

Projeto Permanente que favorece o 

processo de inclusão do novo docente, 



Ambientação dos 

Novos Docentes 

necessidade de participar  do 

encontro de novos docentes, cuja 

data é previamente agendada pelo 

NDA. Nesse encontro, dá-se a 

apresentação de todas as áreas da 

instituição, e treinamento para 

utilização do SIA (Sistema de 

Informações Acadêmica) onde todas 

têm a oportunidade de explanar sobre 

suas atividades e objetivos. 

Todos os professores participam de 

uma reunião com a direção da 

faculdade onde são esclarecidas 

regras de funcionamento da 

instituição, como também a atuação 

esperada. 

como a operacionalização dos 

processos administrativos e 

acadêmicos. 

de modo que possa inteirar-se com 

mais facilidade sobre as diversas áreas 

e atividades desenvolvidas na 

instituição, e incorporar as 

características da cultura 

organizacional. 

 

Capacitar o 

Corpo Docente 

A Instituição oferece aos professores: 

Bolsas de estudos para Cursos de 

Graduação, Pós-Graduação na 

FESSC e Mestrado UNESA. 

Auxílio para participação em 

congressos, seminários, simpósios e 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Permite o crescimento e o 

desenvolvimento pessoal e 

profissional dos docentes; 

Permite a diversidade de 

oportunidades de participação em 

cursos e eventos; 

Projeto Permanente que permite: 

Formação de um corpo docente de alto 

nível; 

Preparação e atualização do corpo 

docente; 



eventos similares na área de atuação; 

Cursos de treinamento e atualização 

profissional; 

Licença para participação em 

Programa de Treinamento; além de 

outros previstos no Plano de 

Carreira.  

Em 2009, foi implementado o 

Programa Institucional de 

Qualificação Docente (PIQ) que 

funciona com aulas virtuais. 

Cursos bem avaliados pelas 

Comissões de Avaliação do 

MEC. 

Melhoria e adequação às mudanças 

das práticas de trabalho; 

Desenvolvimento das competências 

individuais, envolvendo os 

conhecimentos, habilidades e atitudes 

do corpo técnico-docente. 

Capacitar o 

Corpo Técnico-

Administrativo e 

Gerencial 

Além de oferecer os incentivos 

previstos no Plano de Carreira, a 

Instituição oferece aos funcionários 

bolsas de estudos com 100% de 

desconto nos cursos de graduação e 

pós-graduação da unidade, além das 

bolsas de 60% nos cursos de 

graduação  pós-graduação a 

distância. 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

O crescimento e o 

desenvolvimento pessoal e 

profissional do corpo técnico-

administrativo; 

Diversidade de oportunidades de 

participação em cursos e eventos; 

Estimulo e motivação do corpo 

técnico-administrativo. 

Projeto Permanente que permite: 

Formação de um corpo técnico-

administrativo de alto nível; 

Preparação e atualização do corpo 

funcional; 

Melhoria e adequação às mudanças 

das práticas de trabalho; 

Desenvolvimento das competências 

individuais, envolvendo os 



conhecimentos, habilidades e atitudes 

do corpo técnico-administrativo. 

Promover a 

saúde e prevenir 

doenças nos 

trabalhadores 

através do 

Programa de 

Medicina e 

Segurança do 

Trabalho 

Contratar empresa terceirizada 

(SESI) que oferece serviços que 

promovem a saúde do trabalhador, 

realizando anualmente: 

Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional – PCMSO 

Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA 

Laudo Técnico de Condições 

Ambientais de Trabalho – LTCAT 

Consultoria para gestão da CIPA. 

Os exames periódicos são realizados 

dentro na própria unidade. 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Priorização da saúde e do bem-

estar por parte da instituição; 

Permitir que os exames 

periódicos sejam feitos no local 

de trabalho; 

Acompanhamento da saúde física 

e mental do corpo docente e 

técnico-administrativo; 

Promoção de um ambiente de 

trabalho com qualidade de vida. 

CIPA atuante. 

Projeto Permanente que permite: 

Redução do grau de risco em saúde e 

segurança do trabalho; 

Diminuição dos afastamentos gerados 

por problemas de saúde ocupacional; 

Redução dos possíveis acidentes de 

trabalho; 

Proporcionar um ambiente com 

melhor qualidade de vida aos docentes 

e corpo técnico-administrativo. 

 

Manter as 

Políticas de 

Controle: de 

assiduidade e 

pontualidade; 

Controle os horários do Corpo 

técnico-administrativo através de 

sistema de ponto eletrônico, existente 

no sistema ADP, onde está registrado 

seu horário de trabalho em que o 

colaborador só deverá fazer algum 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Seriedade do sistema, fazendo 

com que todos cumpram as 

determinações de horários; 

Baixo índice de multas e passivos 

trabalhistas. 

Projeto Permanente que permite: 

Manutenção da pontualidade e 

assiduidade de todos os docentes da 

Instituição, em prol do corpo discente; 

Agilidade no processo de controle do 



Controlar o 

absenteísmo; 

Controlar as 

rotinas da 

Gerência de 

Recursos 

Humanos. 

ajuste quando este trabalhar fora do 

seu horário padrão. 

Controle os horários do Corpo 

Docente através de registro de 

entrada e saída por meio de 

assinatura, junto à Secretaria dos 

Professores. 

Com a prorrogação da Lei que obriga 

as empresas a adotarem o ponto 

biométrico, desde a implantação em 

agosto/2011, até novembro/2011, o 

ponto biométrico não está sendo 

utilizado em caráter definitivo, ou 

seja, as informações ainda não são 

importadas para a folha de 

pagamento, mas esse processo está 

finalização. 

ponto administrativo. 

Facilita as tomadas de decisões tanto 

administrativas quanto acadêmicas, 

buscando a excelência da qualidade 

dos serviços. 

Sistema de 

Avaliação do 

Desempenho de 

Docentes 

Foi criado um sistema de avaliação 

institucional on line,  com uma 

bateria de perguntas indagando sobre 

os seguintes aspectos: didática do 

professor da disciplina, atualização e 

Dificuldade em 

sensibilizar os 

acadêmicos sobre a 

importância e 

legitimidade do 

Facilita a avaliação e o 

levantamento de dados sobre as 

diversas áreas que compõem a 

instituição; 

Enriquece as tomadas de decisões 

Projeto Permanente que facilita as 

tomadas de decisões tanto 

administrativas quanto acadêmicas, 

buscando a excelência da qualidade de 

ensino. 



domínio de conhecimentos, 

metodologia de ensino, ética em sala 

de aula, utilização de equipamentos e 

recursos didático-pedagógicos, 

incentivo à leitura, capacidade de 

estabelecer a correlação entre a 

importância da disciplina e o próprio 

curso, desenvolvimento de 

interdisciplinaridade, coerência entre 

avaliações realizadas e o conteúdo 

ministrado, cumprimento do plano de 

ensino, relacionamento interpessoal, 

assiduidade e pontualidade, 

reposição de aulas, 

comprometimento com as atividades 

acadêmicas, estrutura disponível na 

instituição, coordenação do curso. 

O processo de avaliação é 

respondido por várias vertentes, 

correspondendo ao modelo de 

avaliação de desempenho do tipo 

360º: o professor faz uma auto-

processo; 

 

administrativas e acadêmicas; 

Cria uma cultura de avaliação, 

buscando o autodesenvolvimento 

por meio do autoconhecimento; 

Propicia o recebimento de 

feedbacks tanto para os docentes 

e área acadêmica em geral, como 

para a área administrativa. 



avaliação, avalia suas turmas, avalia 

a coordenação do curso e a 

instituição em si.  Além disso, é 

avaliado pelos alunos e pela 

coordenação do curso. 

Avaliar o 

desempenho do 

Corpo Técnico 

Administrativo 

Em 2009 foi realizada a primeira 

Avaliação de Desempenho na 

FESSC. Este é um instrumento 

baseado nos valores e nas 

competências organizacionais, que 

dá apoio à gestão.  Avalia o perfil e o 

potencial do colaborador e deve ser 

vista como um estímulo ao 

desenvolvimento das pessoas e à 

melhoria da qualidade dos serviços. 

Em 2011 a avaliação de auto 

desempenho foi realizada em 

novembro. 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Feedback: É o momento mais 

importante do processo.  

Utilizando como base a 

avaliação, o gestor deve fazer 

suas considerações sobre perfil e 

desempenho do colaborador, e 

este por sua vez deve aproveitar o 

momento para expor suas 

percepções sobre si e sobre a 

gestão de seu líder. 

Vale lembrar que a base do 

processo de feedback é o respeito 

mútuo, a transparência e o 

desenvolvimento do profissional 

avaliado. 

Projeto Permanente que facilita as 

tomadas de decisões tanto 

administrativas quanto acadêmicas, 

buscando a excelência da qualidade de 

ensino. 

Recrutar e 

Selecionar novos 

Analisar a efetividade do link 

“Lecione na Estácio” através do 

Falta do banco de 

currículos online que 

Embora seja um processo mais 

trabalhoso, o mesmo nos auxiliou 

No final de 2010 a página da Estácio 

Santa Catarina deixou de ser 



Professores resultado da seleção de professores 

que acontecerá em Dezembro/2009. 

agilize o processo de 

seleção 

no recrutamento dos professores 

no ano de 2011. 

administrada pela unidade, dessa forma 

tivemos que nos adaptar ao modelo da 

página da mantenedora, sendo tudo 

administrado por eles, com isso 

perdemos o link “lecione na Estácio”, 

mas continuamos utilizando esse e-mail 

pelos professores que buscam 

informação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos perceber que a FESSC ao longo do ano deu inicio as ações que visam à melhoria dos serviços prestados através de investimentos no seu 

capital humano, através da implantação da pesquisa de clima organizacional, da avaliação de desempenho, além dos cursos “online” totalmente 

gratuitos. Em 2007 foi implantado o Plano de Cargos e Salários do Corpo Docente e Corpo Técnico Administrativo que vem sendo cumprido e 

respeitado. A política institucional de oferecer bolsas de estudo para todo corpo docente e corpo técnico-administrativo é um exemplo claro de 

desenvolvimento profissional exercido pela FESSC. A implementação do Programa Institucional de Qualificação Docente (PIQ), com aulas virtuais e 

participação efetiva dos docentes da instituição. Além disso, a instituição oferece uma excelente condição de trabalho aos docentes e técnico-

administrativos. 



 

Dimensão VI – A Organização e gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência 

e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios 

 

Responsável:  Luiz Carlos do Nascimento 

Equipe: Rafael Andrés Villari  

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

INTRODUÇÃO 

 

Observamos que a instituição possui gestores que juntamente com seus Conselhos Superiores e apoiados pelos órgãos de colegiado de curso realizam 

de maneira clara e objetiva a organização e gestão da FESSC.  A instituição reúne-se com o seu colegiado e coordenadores de curso periodicamente 

nas quintas – feiras.  Muito embora a faculdade não tenha Diretório ou Centro Acadêmico os alunos possuem espaço como participantes da 

Organização e gestão da IES como membros do colegiado participando ativamente nas reuniões não só do colegiado da instituição como também  na 

CPA e colegiado de curso e as reuniões de líderes onde em todo os semestre as turmas elegem um líder como representante para a participação direta 

na organização e gestão da FESSC.   Esta Faculdade comemorou em agosto de 2011 onze anos de atividades em Santa Catarina, e seu campus vem 

sendo ampliado, contando atualmente com 22 mil metros quadrados e aproximadamente 5 mil alunos em 12 graduações, mais 30 pós-graduações, além 

de cursos de extensão e férias. Estamos bastante otimistas com o deferimento através do último parecer do MEC de transformar a FESSC em Centro 

Universitário. 

A faculdade realiza avaliações semestralmente. O resultado da avaliação de 2011.1 resultou em um  Índice de Satisfação dos Alunos – ISA de 3.0, num 

total máximo de 5.0, mostrando que a FESSC é organizada e atende as expectativas da comunidade acadêmica.  



 

DESENVOLVIMENTO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Realizar a organização 

e gestão da IES 

Possuir Diretor e Gestores 

(Acadêmico e Administrativo), os 

Conselhos de Superiores 

(CONSEPE e CONSUP), 

coordenadores de curso, órgãos de 

Colegiado de Curso e Núcleo 

Docente Estruturante – NDE em 

todos os cursos. 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

Semanalmente o Diretor se 

reúne com membros do 

conselho e funcionários. 

Semanalmente o Gerente 

acadêmico se reúne com os 

coordenadores de curso e 

responsáveis por setores 

estratégicos. 

Os Colegiados de Curso e 

NDEs se reúnem duas vezes 

por semestre 

Há uma efetiva participação de todos 

na organização e gestão da IES. 

Renovar o 

reconhecimento dos 

cursos de Recursos 

Humanos  

Elaborou e redigiu o Projeto 

Pedagógico do Curso. 

Protocolou o projeto junto ao MEC. 

Demora nos tramites 

por parte do MEC 

quanto à publicação 

dos resultados da 

avaliação.  

• Ensino de qualidade. 

• Estrutura adequada a 

todos os cursos 

oferecidos e a 

capacidade de 

alunos na IES, 

 



• Docentes com alto 

nível de titulação. 

Reconhecer os cursos 

de Enfermagem e 

Nutrição  

Elaborou e redigiu os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

Protocolou os projetos junto ao 

MEC. 

Demora nos tramites 

por parte do MEC 

quanto à publicação 

dos resultados da 

avaliação. 

• Ensino de qualidade. 

• Estrutura adequada a 

todos os cursos 

oferecidos e a 

capacidade de 

alunos na IES, 

• Docentes com alto 

nível de titulação. 

 

Fornecer suporte para 

o curso que passou 

pelo ENADE em 2011 

– Curso de Tecnologia 

em Redes de 

Computadores 

Elaborou um mural informativo 

específico para o ENADE, 

Atualizou o site institucional com os 

informativos; 

Planejou oficinas com o 

coordenador de curso  

Conscientizar o 

aluno da importância 

que tem o ENADE 

para o aluno 

destacando o 

mercado de trabalho. 

• Apoio Institucional; 

• Comprometimento 

da coordenação do 

curso e professores 

• Capacitação dos 

docentes  

 

Implementar novos 

Laboratórios da saúde 

especificados na 

dimensão 

 Novos laboratórios: curso de 

Farmácia e Enfermagem 

Dificuldade na 

entrega dos materiais 

por fornecedores de 

aparelhos eletrônicos 

Ampliação da Infraestrutura   



infraestrutura e hospitalar. 

Implementar os 

Laboratórios do Curso 

de Farmacia em  2011 

Aquisição de Equipamentos para 

montagem do laboratório de 

farmacoteca 

Dificuldade na 

entrega e chegada 

dos equipamentos, 

que na sua maioria 

são importados e 

levaram em média 

90 dias para chegar. 

Adquirido materiais para 

aulas praticas do curso de 

farmácia. 

Projeto continua  em 2012 

Implementação do 

laboratório de 

Maschintosch  

Compra de 32 novas  máquinas 

Nenhuma 

Fragilidade 

encontrada 

Ganho pedagógico nas 

disciplinas de Publicidade e 

Propaganda. 

 

Ampliar o acervo da 

biblioteca 

Alocação de verba específica no  

orçamento. 

Realizar as compras dos livros 

Demora na entrega 

dos livros e 

dificuldade de 

encontrar alguns 

títulos. 

O acervo bibliográfico é 

ampliado semestralmente. 

Em 2011.2 adquirimos um 

total de 1.600  novos 

exemplares de livros. 

Projeto permanente. 

Credeciamento para 

Centro Universitário 

Recebimento do deferimento para 

Centro Universitário como sendo o 

último parecer do MEC  

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

Ampliação da pesquisa e 

abertura de mais cursos. 
 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como análise geral pode-se dizer que a maior fragilidade enfrentada pela Faculdade é a demora na vinda da comissão para avaliação de cursos e centro 

Universitário. 

E como potencialidade é a facilidade de adaptação da organização frente aos novos desafios não só de mercado como também da gestão.  

A faculdade tem um bom índice no ENADE e neste ano de 2011   o curso de  tecnologia em Redes de Computadores passou pelo ENADE com muito 

empenho dos professores e alunos que fizeram durante o ano muitas oficinas e simulados.   

Deve-se destacar ainda que os resultados da avaliação interna estão servindo de base para a realização de ações com vistas ao melhoramento dos 

processos administrativos e setores internos da Faculdade. 

A CPA destaca também que os objetivos e ações realizadas e previstas estão com consonância com o PPI e PDI da Instituição, entendendo que se 

cumpriu seus objetivos e mais do que isso, está atuando de acordo com o estabelecido em seus normativos bem como nas políticas definidas em seu 

PPI e PDI.  

Além disso, todos os cursos da faculdade cumprem com a prerrogativa referente à coordenação de curso, onde todos os cursos possuem coordenadores 

com carga horária específica para desenvolvimento de atividades organizacionais e representatividade nas comissões e colegiados. A gestão 

institucional apresenta excelente organização e compõe adequadamente os colegiados de curso. Todos os cursos providenciaram a formação dos 

Núcleos Docentes Estruturantes – NDE, além dos colegiados de curso que já existia. 

A Instituição implementou o previsto para os Laboratórios didáticos de todos os cursos novos e já reestruturou alguns deles em 2011 e tem previsão 

orçamentária para implementação de novos laboratórios em 2012. Ampliou o acervo bibliográfico em 2011 e tem previsão orçamentária para novas 

aquisições em 2012. 

E para balizar todos os processos obteve em 2011 a nota 04 na Avaliação externa de 2010 e no segundo semestre de 2011 obteve como análise do 

último parecer do MEC como Deferimento para o Centro Universitário. 



Portanto, a CPA entende que a instituição possui uma organização e gestão auxiliadas por outros órgãos participativos que levam ao crescimento e 

desenvolvimento da FESSC. 



Dimensão VII – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

 

Responsável: Paulo Francisco Schlemper Filho   

Equipe: Fábio Alexandre Machado,  Robson Vieira e Murilo Pereira.  

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nesta sessão serão abordados projetos relacionados à adequação da infraestrutura desta IES em função das atividades necessárias ao ensino, pesquisa e 

extensão, bem como as reestruturações de políticas institucionais de conservação, atualização e segurança. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Ampliar o acervo da 

biblioteca 

Alocação de verba específica no 

orçamento. 

Cotar às referências solicitadas. 

Realizar a compra. 

 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

O acervo bibliográfico é 

ampliado semestralmente. 

Foram ampliados os acervos 

dos cursos Direito e 

Fisioterapia. Além de ter sido 

adquirido os livros para as 

A biblioteca possui aproximadamente 

38.000 volumes de livros,  9400 títulos 

e 425 títulos de periódicos.  Foram 

adquiridos aproximadamente 1.600 

volumes de livros em 2011. 



novas fases dos cursos de 

Farmácia, Enfermagem, 

Nutrição, Psicologia e 

Design de Moda. 

Oferecer aos 

acadêmicos os Cursos 

de: Internet, Base de 

Dados e Redação de 

Trabalhos Acadêmicos. 

São ministrados cursos 

semanalmente. Sendo um de bases 

de dados e Internet e outro de 

elaboração de trabalhos 

acadêmicos, de acordo com a 

procura dos acadêmicos. 

Divulgando sempre o modelo 

padrão da instituição conforme 

normas da ABNT 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

Melhoria e facilidade na 

realização das atividades 

acadêmicas, como também 

incentivo à pesquisa. 

Foi elaborado modelo padronizado e 

adotado pela Instituição para 

elaboração dos trabalhos acadêmicos e 

disponibilizado no site da instituição 

para acesso de toda comunidade 

acadêmica. Dificuldades na 

padronização do modelo adotado. 

Trabalho realizado pelo Espaço, 

Estágio Emprego – E3 

 

Avaliar 

permanentemente a 

infraestrutura física da 

IES.   

Otimização do espaço físico da 

sala dos professores, 

coordenadores e administrativo. 

Melhoria nas salas de atendimento  

Construção de dois novos 

laboratórios didáticos da saúde. 

Manutenção da rede elétrica. 

Dificuldades com os 

serviços 

terceirizados. 

Permitir ajustes e/ou 

mudanças na infraestrutura 

disponível para atender o 

corpo funcional, docentes e 

discentes. 

Projeto Permanente 

As informações da avaliação foram 

repassadas à Direção Acadêmica e aos 

Coordenadores dos cursos de 

Graduação para servirem de subsídios 

durante a discussão dos resultados com 

o corpo docente e discente referente à 

Avaliação Institucional. 



Como 22 mil m², o campus que tem 10 

anos de idade, precisa de manutenção 

preventiva  e reparadora  todos os anos. 

Instalar novos pontos 

de rede de acesso a 

internet via 

dispositivos sem fio 

“wireless”. 

Foram instalados aparelhos 

roteadores em todos os blocos e 

andares da faculdade. 

Alguns locais ainda 

estão com dificuldade 

de acesso. O acesso 

desenfreado de 

usuários (alunos) a 

smartphones e tablets, 

que consomem muita 

banda de acesso a 

internet. 

Os aparelhos possibilitaram o 

acesso à internet por todos os 

professores e alunos. 

Ainda serão instalados outros aparelhos 

nos locais em que está difícil o acesso. 

Instalar os novos 

laboratórios didáticos 

para os cursos da saúde 

Foram implantados dois novos 

laboratórios didáticos (Técnica 

Dietética e Farmacotécnica).  

Realizado a compra de mobília, 

equipamentos, reagentes, e 

materiais para os laboratórios. 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

 

A diversificação e qualidade 

dos equipamentos, o espaço 

físico e a qualidade dos 

utensílios. 

Todos os laboratórios necessários até o 

momento foram implantados e estão 

em funcionamento. 

Ainda serão necessárias novos 

laboratórios para as próximas fases dos 

cursos que estão em fase de 

implantação. 

Finalizar laboratório de 

Técnica Dietética e de 

análise sensorial 

Foram instaladas as cabines de 

testes de análise sensorial. 

Processo de compra 

ainda é moroso. 

Laboratório com alto valor 

de equipamentos.  

Possibilitou a interdisciplinaridade e a 

integração dos alunos do curso de 

Nutrição, que colocaram a teoria em 



prática. 

Implementar o PAC – 

Posto de atendimento e 

conciliação. 

Foi montado o PAC com prazo de 

finalização para 2012. 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

Capacitar os alunos do Curso 

de Direito a atuarem nos 

âmbitos extrajudiciais. 

 

Reestruturação física 

nos setores 

atendimento. SGA, 

Coperve, Sala de 

Vestibular, Pós-

Graduação, Pesquisa e 

Extensão e EAD. 

Todos os setores listados 

compõem o setor criado, SSA – 

Secretaria Setorial de 

Atendimento.  

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

O aluno é atendido nas 

diversas áreas e no mesmo 

espaço físico, tornando o 

atendimento com uma visão 

holística de toda a IES. 

Semestralmente os setores são 

reorganizados, para que o processo de 

melhora seja contínuo. 

Rotinas permanentes 

de manutenção das 

salas de aulas e setores 

administrativos. 

Permanentemente são realizadas 

obras de manutenção e reparos 

afim de garantir a perfeita 

condição de ensino e 

aprendizagem.  

 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

Na área destinada a sala dos 

coordenadores e professores, 

foi elaborado as alterações na 

logística de atendimento, de 

forma que o aluno tenha 

acesso mais rápido á 

atendente, dando maior 

privacidade aos professores e 

coordenadores. 

Projeto Permanente. 

A manutenção preventiva das 

instalações permite a faculdade manter 

ótimas condições de trabalho. 

Maior integração entre os docentes e 

área administrativa. 

 

Melhorar o acesso dos 

docentes aos 

equipamentos 

Aquisição de novos equipamentos 

multimídia em 2011, cujo 

percentual das salas de aula com 

A quantidade  de 

cabos RGB para 

conexão ao kit 

Orçamento devidamente 

organizado para o feito e o 

contentamento dos discentes 

Atualmente a FESSC possui 32 salas 

de aula com equipamentos multimídia 

fixos em salas e 34 carrinhos móveis, 



multimídia. 

 

 

kit multimídia  é hoje de 70%  

 

multimídia é 

disponibilizado na 

IES no limite de 1 

para 1. Quando o 

professor não devolve 

o cabo na secretaria 

após o seu uso, 

enfrentamos um 

problema de falta de 

demanda.  

e docentes. para atender a solicitação de reserva. 

Entretanto, a FESSC possui um total de 

95 salas de aula. 

 

Realizar a manutenção 

da iluminação das salas 

de aula. 

Verificação periódica da 

luminosidade nas salas de aula.  

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

A boa iluminação permite 

aos usuários das salas de aula 

uma maior visibilidade do 

conteúdo exposto no quadro 

branco, facilitando a leitura.  

O sistema de iluminação das salas de 

aula está excelente. 

Facilitar a reserva de 

equipamentos 

multimídia junto a 

Central de Apoio. 

Implantado em 2011 um novo 

sistema de reserva de 

equipamentos multimídias 

(online). 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

Agilizar o processo de 

reserva de equipamentos. 

Facilidade no atendimento do 

serviço, que pode ser 

utilizado fora da IES. 

 

Atualizados os  

Laboratórios de 

Informática Windows 

Foram adquiridos 130 

microcomputadores para 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

Disponibilizar aos 

acadêmicos equipamentos 

novos. 

 



laboratórios de informática. 

Para 2012 está previsto em 

orçamento mais atualizações dos 

laboratórios de informática. 

Atualizado o 

laboratório de 

informática Apple 

Foram adquiridos 23 novos 

computadores Macintosh e 1 

servidor MAC para edição gráfica. 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

Disponibilizar aos 

acadêmicos equipamentos 

novos e com capacidade de 

utilizar programas atuais e 

acompanhar a evolução dos 

mesmos.  

 

Aquisição das licenças 

de Adobe Indesign 

Foi adquirido o Adobe Master 

Collection para a instalação em 

todos os laboratórios. 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

Com mais máquinas 

disponibilizando os 

softwares, facilita a logística 

de aula e o professor fica 

com mais opção de 

laboratório.  

 

Ampliação do número 

de laboratórios de 

informática 

Foram montados 2 novos 

laboratórios em 2011, porém mais 

laboratórios estão previstos em 

orçamento em 2012. 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

Atender todas as disciplinas 

fixas ou que eventualmente 

necessitem de laboratório de 

informática 

 

Promover a adequação 

dos Laboratórios  do 

- Implantação de espaço reservado 

para a criação do Núcleo de Moda 

Nenhuma fragilidade 

foi detectada. 

Melhor adequação de 

estrutura e também 

 



Curso de Design de 

Moda. 

no 4º andar e instalação de 2 

computadores Macintosh neste. 

 

estratégica com a alocação de 

um espaço com visual mais 

empreendedor. 

Adquiridos e 

atualizados os 

softwares nos 

laboratórios de 

computação – 

implantar o software 

Letcra para o Curso de 

Design de Moda. 

Foi adquirido o software Lectra e 

instalado nos laboratórios de 

informática 

 Com a chegada do software 

foram ampliadas as ações do 

Curso e do Núcleo de Moda 

como prestadores de serviços 

(prático-educacionais) à 

comunidade empresarial 

regional. 

- A valorização dos corpo 

docente do Curso de Design 

de Moda no que compete à 

capacitação dos mesmos 

dentro de um conhecimento 

estrito da área de Design de 

Moda. 

 

Instalado o laboratório 

de Farmacotécnica 

Homeopática  

O laboratório foi instalado 

conforme necessidade do curso de 

Farmácia e os equipamentos 

comprados como previsto em 

orçamento. Ele também era uma 

proposta da CPA de 2011. 

 O laboratório agregou valor 

ao curso, dando ao professor 

mais uma opção. 

 



Instalada a plataforma 

elevatória, para PNE – 

Portadores de 

Necessidades 

Especiais, terem acesso 

ao 4º andar do V 

BLOCO, espaço 

destinado ao auditório 

do Campus. 

A plataforma foi instalada 

conforme projeto executivo TK 

99.846, da empresa 

ThyssenKruppElevadores. 

 Essa era uma pendência da 

IES para adequação do 

Campus, aos PNE, que foi 

finalizada em 2011, 

possibilitando acesso a 100% 

do campus aos PNE. 

 

Atualizar parque de TI Está previsto em orçamento para 

2012, a compra para substituição 

de todas as máquinas das áreas 

administrativas da IES. 

Alguns computadores 

estão obsoletos e 

prejudicando o 

desenvolvimento do 

trabalho 

administrativo. 

Está orçado e aprovado a 

compra. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A CPA entende que as salas de aula são devidamente dimensionadas e climatizadas com ar condicionado, possuem cadeiras estofadas, retroprojetores, 

quadros brancos e projetores multimídia. Em relatórios anteriores a CPA relatou que algumas salas de aula não tinham isolamento acústico adequado, 

este problema foi resolvido colocando-se parede com isolamento duplo.  



Outra potencialidade observada são os acessos para deficientes físicos que atendem às necessidades e em todos os blocos da FESSC possuem 

banheiros adaptados aos deficientes. 

Os laboratórios da saúde encontram-se em excelente estado de conservação e atendem as prerrogativas de número máximo de alunos por laboratório, 

sendo que, em 2011 foram adquiridos os equipamentos e colocado em funcionamento dois novos laboratórios. 

As ações realizadas no ano de 2011 referentes à infraestrutura desta IES possibilitaram uma melhora nas condições didáticas e de conforto dos alunos e 

professores desta instituição, a ampliação dos laboratórios da área da saúde também proporcionou um avanço nos cursos, incrementando ainda mais o 

potencial de ensino e aprendizagem. 

O novo auditório possibilitou a interdisciplinaridade e a integração entre os cursos da faculdade, visto que neste ambiente foram realizadas atividades 

acadêmicas destinadas a todos os cursos da faculdade, foram de grande relevância as palestras realizadas pelo curso de Administração, Jornalismo, 

Direito, Nutrição, Farmácia entre outros cursos. 

A CPA entende que a Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina oferece uma infraestrutura adequada para a realização da prática ensino-

aprendizagem e que esta instituição tem isto, alinhada ou corpo docente qualificado, como um ponto forte e diferencial no desenvolvimento do ensino 

superior de Santa Catarina.  



Dimensão VIII – Planejamento e avaliação. Especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da auto-avaliação institucional 

 

Responsável: Prof. Hubert Chamone Gesser, Dr. 

Equipe: Prof. Murilo Pereira, M.Sc. e  Prof. Clodomir Coradini, M.Sc. 

 

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

INTRODUÇÃO 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA tem como objetivo, conduzir o processo de auto avaliação da Instituição a fim de que esta possa desenvolver 

seu autoconhecimento, podendo assim constantemente promover melhorias nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão assim como nas suas 

ações e relacionamento com a comunidade interna e externa.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

As ações realizadas podem ser encontradas no quadro abaixo: 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Promover a auto-

avaliação através da 

CPA. 

Constituição da CPA em julho de 

2004; 

Reuniões Gerais CPA; 

Sensibilização dos corpos docente, 

Dificuldades no 

desenvolvimento da cultura 

de avaliação, refletindo-se 

no desenvolvimento de 

Reunir informações 

necessárias ao auxílio 

das tomadas de decisão 

dos gestores; 

O programa de avaliação da 

CPA auxilia os gestores da IES 

no acompanhamento, execução 



discente e técnico administrativo; 

Elaboração do projeto da CPA 

(criação dos grupos de trabalho - 

GTs); 

Reuniões periódicas dos Grupos de 

trabalho; 

Seminários de Auto-avaliação; 

Acompanhamento do projeto; 

Elaboração dos relatórios; 

Avaliação dos relatórios; 

Divulgação dos resultados. 

alguns dos programas e 

projetos realizados pela 

comunidade acadêmica. 

Dificuldade no 

comprometimento dos 

membros discentes e 

representantes da sociedade 

civil organizada em 

participarem de todas as 

atividades propostas aos 

membros da CPA. 

- Orientar ações para o 

pleno cumprimento da 

missão e do PDI da 

IES; 

- Estruturar novos 

programas e projetos 

capazes de reforçar a 

qualidade de ensino; 

- Auxiliar as diversas 

áreas da instituição a 

corrigir insuficiências e 

fragilidades. 

e resultados das políticas, dos 

programas, dos projetos e das 

ações realizadas pela 

comunidade acadêmica. 

Projeto Permanente 

Verificar o desempenho 

dos docentes, cursos, 

coordenador e 

infraestrutura oferecida 

aos alunos e professores. 

Realizar semestralmente a avaliação 

interna. 

Analisar estatisticamente os 

questionários respondidos pelos 

alunos.  

Sensibilizar a todos da importância 

do desenvolvimento de uma cultura 

de avaliação interna; 

Conscientizar sobre a importância da 

participação dos alunos na avaliação 

Dificuldade em 

conscientizar os alunos e 

docentes a responderem os 

questionários de avaliação. 

Resultados podem 

orientar as políticas 

institucionais. 

Ajuda a reforçar a 

missão da IES no que se 

refere à qualidade de 

ensino. 

 

O resultado observado reflete-se 

diretamente na gestão dos 

cursos de graduação referentes 

especialmente a distribuição de 

carga horária de professores, 

encaminhamento para cursos de 

capacitação e reestruturação do 

quadro docente. 

Auxiliar os gestores da IES nas 

tomadas de decisão de 



dos docentes; 

Utilização destas informações para 

compor a avaliação docente. 

manutenção, ampliação e 

reestruturação de toda a sua 

capacidade estrutural.  

- Reestruturação de 

laboratórios; 

- Reestruturação da Secretaria 

Geral; 

- Ampliação da área dos 

laboratórios; 

- Implantação de novos 

laboratórios; 

- Reestruturação da Biblioteca; 

- Reestruturação da Prefeitura 

do Campus; 

- Reestruturação do espaço do 

Estágio; 

- Reestruturação do NUPRAJ, 

NUCON e Clínicas; 

- Aquisição de novos Softwares; 

Apresentar os resultados Realizar reuniões com os docentes, Nenhuma fragilidade foi Possibilitar a ampla Possibilita uma maior reflexão 



da autoavaliação e da 

avaliação interna. 

Direção Geral, Gerência Acadêmica, 

Coordenadores de Curso e 

funcionários. 

detectada. discussão dos resultados 

obtidos. 

dos resultados obtidos 

resultando em ações de 

melhorias da qualidade do 

ensino. 

Apresentar os resultados 

aos alunos. 

 Colocar cartazes gráficos na praça de 

alimentação. 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Disponibilizar os 

resultados da avaliação 

interna aos discentes, 

docentes e funcionários 

da IES. 

Possibilitando aos acadêmicos 

um retorno da sua participação e 

mostrar as melhorias advindas 

dos resultados da avaliação 

interna. 

 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2011  

A avaliação institucional realizada na FESSC é realizada na forma de censo, sendo que os alunos não são obrigados a responder. Apesar do processo 

ser desenvolvido com participação facultativa dos alunos, procura-se sempre a obtenção de taxas de resposta superiores a 60% em todos os cursos. 

O processo de avaliação institucional de 2011 teve a participação de 4354 alunos e apresentou as taxas de resposta expostas no quadro abaixo, sendo 

que os cursos de Publicidade, Tecnólogo em Recursos Humanos e Farmácia tiveram as maiores taxas de resposta. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Taxas de resposta e numero de respondentes na avaliação institucional por cursos (n = 4354 alunos) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico de barras das taxas de resposta percentuais por cursos (n= 4354 alunos) 

A seguir são apresentados a tabela do Índice de Satisfação Acadêmica (ISA) e os gráficos que descrevem a realidade da FESSC no 1º semestre 

de 2011, indicando as notas que os Alunos atribuíram ao seu curso e aos seus professores (escala de zero a 5). São também apresentados os gráficos 

que descrevem a satisfação dos alunos com a infraestrutura, os serviços prestados, as disciplinas on-line e com o curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de Satisfação Acadêmica por curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de pontos da Avaliação dos docentes Identificação dos docentes situados abaixo de um desvio padrão da média 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Relação dos professores com melhor avaliação 
Relação dos professores com pior desempenho na avaliação 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuais de satisfação e insatisfação com o EAD Fragilidades e potencialidades do EAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuais de satisfação e insatisfação com o Curso Fragilidades e potencialidades dos cursos 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuais de satisfação e insatisfação com a infraestrutura e os serviços Fragilidades e potencialidades da infraestrutura e dos serviços 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação institucional da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina teve por objetivo averiguar o desempenho do corpo docente e as condições da 

infraestrutura da IES na visão dos discentes. 

  



Dois mil cento e setenta e três alunos responderam ao questionário em 2008.2 e dois mil seiscentos e sessenta e sete alunos o responderam em 2009.1, 

resultando em um incremento percentual de 22,73% no número de participantes. Em 2009.2 dois mil oitocentos e quarenta alunos participaram 

representando uma elevação de 6,48% em relação ao semestre anterior. Em 2010.1 o número de respondentes foi de dois mil novecentos e quarenta e 

nove alunos, representando um crescimento de 3,84% em relação ao semestre 2009.2. A taxa de resposta para o semestre 2010/1 foi de 66,64%, fato 

que indica que dois terços dos alunos da faculdade participaram da avaliação institucional. Em 2010.2 a taxa de resposta foi de 69,53% representando 

um ligeiro acréscimo em relação ao semestre anterior. Em 2011.1 obteve-se 4354 alunos equivalentes a uma redução na taxa de resposta para 64,15%, 

porém superior as metas estabelecidas de 60%. 

O SIA (Sistema de Informações Acadêmicas), recentemente implantado na Faculdade e que passou no período posterior a 2008.2 por modificações foi 

alvo de muitas reclamações pelos alunos. Principalmente no que tange a possibilidade de verificar o número de faltas em cada disciplina e aos 

procedimentos de matrícula e validação de disciplinas. Assim, na avaliação institucional subsequente (2009.1) essa pergunta apresentou menores taxas 

de insatisfação. Em 2009.2 o índice de satisfação alcançou 66,30% dos alunos que responderam à pesquisa. Ocorreram investimentos em cursos de 

atendimento para os funcionários da secretaria e a contratação de uma equipe de trabalho temporária para o período de pico (época da matrícula). 

Apesar disso, o índice de insatisfação encontrado em 2009.2 foi de 24,9% e em 2010.2, um ano depois, esse índice caiu para 10,20%. Em 2011 

observou-se uma elevação da insatisfação dos alunos com a atenção a requerimentos e ao atendimento da secretaria dos alunos, pois a insatisfação 

alcançou 32%. 

O grande volume de atendimentos de alunos é um ponto crítico e que necessita de constante atenção pela gestão da faculdade. Uma medida adotada e 

que contribuiu para melhorar esse índice é o de possibilitar o aluno realizar o ajuste de sua matrícula via sistema SIA sem a necessidade de se dirigir à 

SGA (Secretaria), fato que trouxe como benefício à redução das filas e dos tempos de espera por atendimento. Espera-se que os índices de insatisfação 

possam ser reduzidos nas próximas avaliações. 

Os pontos positivos que foram destacados, desde de 2008.2 até 2011.1 estão nas questões que fazem referências à divulgação dos resultados dos 

conceitos que a faculdade recebe dos órgãos fiscalizadores, e das condições de manutenção e limpeza, respectivamente. Os mesmos fatores foram 

destacados em 2009.2 com os percentuais de satisfação acima de 65% e em torno de 63% em 2010.1. Já em 2010.2 destacam-se os planos de ensino, a 



integração dos conteúdos das disciplinas e limpeza do campus. Em 2011.1 foi destacada a eficiência do SAI para a divulgação de notas e faltas e a 

limpeza do Campus. 

Com relação ao corpo docente, os alunos apresentaram um grau de satisfação elevado, pois em todas as questões aparece o predomínio das respostas de 

caráter positivo.  O aspecto que apresentou a menor taxa de satisfação em 2008.2 foi sobre a realização de atividades de campo. Em 2009.2 esse 

problema persistiu com a insatisfação atingindo 19,9%. Em 2010.1 as maiores insatisfações foram registradas no critério de utilização da biblioteca 

virtual. Valores semelhantes foram encontrados em 2010.2 e em 2011.1. 



 

Dimensão IX – Políticas de atendimento aos estudantes e egressos 

 

Responsável: Anatércia Costa  

Equipe: Felipe dos Santos Sulzbach,  Ivonete Menezes, Lavinia Costa Baptista, Luiz Nascimento, Mineia Dias 

 

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

INTRODUÇÃO 

 

A CPA entende que o atendimento aos estudantes possibilita o conhecimento de seus interesses e necessidades diversas, o que fundamenta várias 

atividades e temas e busca socializar o processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo a identidade, autonomia e cidadania do aluno. Observamos 

que a Faculdade Estácio de Sá Santa Catarina apresenta vários programas de atendimento, aos quais destacamos:  

Ouvidoria , que centraliza reclamações, sugestões e elogios que são encaminhados para resolução nos setores responsáveis. Os objetivos do projeto são 

estreitar os vínculos da Instituição com alunos a fim de estabelecer diálogos; atuar na melhoria dos serviços prestados bem como na prevenção de 

conflitos e estimular o aluno a ser agente de mudança no meio onde atua.  

O curso de Psicologia está responsável pelo serviço de Apoio Psicológico e Psicopedagógico, bem como pelo projeto de criação do serviço de 

Orientação e Reorientação Profissional.  Hoje existe uma demanda das Escolas de Ensino Médio em relação à Orientação profissional feita nas 

Faculdades, já que os alunos além de estarem indecisos com a escolha do curso também não sabem em qual Instituição estudar. Ao trazer, de maneira 

sistemática, possíveis clientes para dentro da Faculdade, estes irão conhecer os cursos e a estrutura oferecida pela Estácio de Sá.  A Reorientação 



Profissional também se mostra importante em virtude do grande número de trancamentos e cancelamentos constatados na nossa própria faculdade, já 

que a desmotivação e desistência dos alunos ocorrem, dentre outras razões, pela escolha de um curso sem uma orientação adequada. 

 

A fim de melhorar a relação do acadêmico com a instituição, a Estácio de Sá utiliza sistemas para automatizar e controlar os processos acadêmicos, 

gerenciar sua contabilidade, interagir com os seus alunos, organizar seu banco de dados. O aluno pode ser atendido pelos seguintes setores: Secretaria 

Setorial de Alunos, Acordo Financeiro, CORFIE, Sala de Ingresso, e, além disso, foi implantado o Campus Virtual Estácio que é o nosso campus na 

internet, onde o aluno tem acesso a qualquer hora e em qualquer lugar às salas de aula, bibliotecas, biblioteca virtual, Secretaria Virtual, informações 

sobre ENADE, notícias de interesse acadêmico e outros serviços educacionais on-line.  

O Portal do Egresso já está concluído e disponível aos ex-alunos através de um link na página web da Estácio. O Portal trata-se de um ambiente 

virtual desenvolvido para assegurar um canal permanente de comunicação e troca de informações com os egressos, auxiliando-os no processo de 

inclusão no mercado de trabalho. 

 

 DESENVOLVIMENTO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Estreitar os vínculos 

da Faculdade com 

alunos, atuar na 

melhoria dos 

serviços prestados. 

Atendimento da Ouvidoria  de 

demandas recebidas 

pessoalmente, telefone e e-

mail. 

Divulgado em todas as salas 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

A Ouvidoria disponibiliza 

atendimento presencial, por 

contato telefônico e por e-mail.  

Após feito o contato, a 

Ouvidoria transmite 

Favorece o processo de 

ensino/aprendizagem, 

intermediando as relações entre 

integrantes da FESSC. 

Ao verem as demandas atendidas a 



 de aula da faculdade, em 

forma de cartaz, o e-mail de 

contato com a Ouvidoria. 

imediatamente aos setores de 

interesse para que tomem as 

devidas providências.  

A Ouvidora está submetida ao 

Código de Ética do Profissional 

Psicólogo, que estabelece 

padrões esperados quanto às 

práticas referendadas pela 

respectiva categoria 

profissional e pela sociedade. 

Dentre estes princípios está a 

necessidade da profissional 

manter sigilo de fatos e dados 

que possam expor as pessoas 

atendidas. 

comunidade passa a confiar na 

Ouvidoria e contribui mais com 

críticas e sugestões; 

Os elogios são transmitido aos 

funcionários e setores estimulando a 

melhoria dos serviços; 

Contribui para o fortalecimento da 

imagem da FESSC. 

 

Atender demanda das 

Escolas de Ensino 

Médio em relação à 

Orientação 

Profissional feita nas 

Faculdades.  

Criação do serviço de 

Orientação e Reorientação 

Profissional 

Pouca divulgação em virtude 

do projeto se encontrar em 

fase de formulação. 

 

Curso de Psicologia já possui 

turma cursando a Disciplina de 

Orientação Profissional, com 

isso os alunos poderão atuar 

neste projeto. 

Ao trazer, de maneira 

A Faculdade Estácio de Sá pode ter 

como diferencial competitivo a 

Orientação e Reorientação 

Profissional feitas nas suas 

dependências. 

A FESSC participou de feiras de 



Diminuir 

trancamentos e 

cancelamentos, já que 

a desmotivação e 

desistência dos alunos 

ocorrem, dentre 

outras razões, pela 

escolha de um curso 

sem uma orientação 

adequada. 

sistemática, possíveis clientes 

para dentro da Faculdade, estes 

irão conhecer os cursos e a 

estrutura oferecida pela Estácio 

de Sá. 

Hoje existe uma demanda das 

Escolas de Ensino Médio em 

relação à Orientação 

profissional feita nas 

Faculdades, já que os alunos 

além de estarem indecisos com 

a escolha do curso também não 

sabem em qual Instituição 

estudar. 

profissões realizadas por 

instituições de ensino médio: 

A FESSC promoveu o Encontro de 

Educadores do Ensino Médio. 

 

A FESSC promoveu visitas 

orientadas regulares  na Estácio para 

alunos do ensino-médio. 

 

Implementar novos 

serviços ao Campus 

Virtual facilitando  o 

acesso dos alunos, a 

qualquer hora e em 

qualquer lugar.  

Manutenção do Campus 

Virtual Estácio, com novas 

ferramentas de forma a poder 

controlar os processos 

acadêmicos.  

No ambiente virtual os alunos 

possuem acesso as 

Desconhecimento, por parte 

do acadêmico, de todas as 

funcionalidades que a 

ferramenta oferece. 

 

• Maior agilidade no 

processo. 

• É um espaço para 

comunicação, 

informação e 

cooperação.  

- O Sistema de Informações 

Acadêmicas - SIA funciona 24 

horas com diversas funcionalidades, 

dentre as quais, a consulta dos 

alunos aos seus resultados e a 

solicitação de serviços de forma on-

line via Internet. 



informações acadêmicas, 

financeiras, além de 

informações sobre o acervo da 

biblioteca da  instituição. 

A IES também oferece o 

serviços de orientação aos 

acadêmicos na ilha de 

autoatendimento. 

• Efetua matricula de 

aluno, visualizar o 

histórico escolar; 

• Preenche 

requerimentos; 

• Oferece aulas de 

reforço on-line;  

• Disponibiliza 

disciplinas on-line de 

graduação; 

• Visualização do  

Material didático;  

• Informações 

acadêmicas; 

•  Cursos online de 

extensão  

- A ilha de autoatendimento é 

um espaço, numa área de 30 m2 

climatizada, equipado com oito 

computadores conectados na 

internet para acesso exclusivo da 

Secretaria Virtual. 

Manter um canal 

permanente de 

comunicação e troca 

Acompanhar o acadêmico no 

mercado de trabalho; 

Criar um banco de dados sobre 

Alguns egressos não 

atualizam os seus endereços, 

contatos, entre outros. 

Possibilita mapear a trajetória 

profissional do egresso 

permitindo abertura de novos 

Os dados, a partir do Portal do 

egresso, nos permitem trabalhar 

estas informações com os setores 



de informações com 

os egressos, 

auxiliando-os no 

processo de inclusão 

no mercado de 

trabalho. 

os egressos; 

Encaminhar egressos ao 

mercado de trabalho; 

estágios, ofertas de empregos 

para os atuais discentes, 

desenvolvimento de produtos 

de interesses dos egressos (pós-

graduação e extensão) 

responsáveis pelo ensino, extensão, 

pesquisa e estágio para o 

desenvolvimento de novos produtos 

e serviços.  

     

Alterar a logística de 

atendimento 

telefônico.  

O atendimento telefônico 

ocorre separadamente do 

atendimento presencial dentro 

da Secretaria Setorial de 

alunos.   

Atualmente, quando a pessoa 

liga para os telefones da 

Unidade, mesmo estando 

ocupado, este fornece sinal 

de chamando. 

Possibilita um melhor 

relacionamento com os 

acadêmicos.  

O atendimento telefônico é 

realizado pelos atendentes  

conforme rodízio programado. 

Atender a demanda de 

acordos financeiros 

para acadêmicos 

inadimplentes com a 

faculdade. 

Aumento do espaço físico do 

setor de Acordos Financeiro 

para um melhor atendimento e 

conforto para os acadêmicos 

durante o seu aguardo; 

disponibilização de simulador 

de negociação no SIA para 

tornar mais ágil o processo; 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. Temos um índice 

baixo de inadimplência 

Oferecemos inúmeros 

descontos para o aluno, bem 

como, uma política de adesão 

ao FIES. 

 



oferecimento de computadores 

para a realização de 

solicitações financeiras, dentro 

do próprio setor 

financeiro/acordos; tratativas 

são realizadas em local mais 

privado, ou seja, propiciando 

sigilo. 

Divulgar e oferecer 

bolsas de estudo, 

bolsas de pesquisa e 

formas de 

financiamento aos 

acadêmicos. 

Informações específicas no 

setor financeiro 

 

 

Nenhuma fragilidade 

encontrada. 

  

Baixo percentual de 

inadimplência. 

 

 

Montar um 

atendimento 

interdisciplinar 

unificando os setores: 

Secretaria Geral do 

aluno, Central de 

Informações, Pós – 

Junção dos setores onde as 

informações acontecem com 

desprendimento padronizado. 

A logística e praticidade do 

aluno ser atendido em um 

único local para várias 

Os funcionários passam pelo 

processo de adequação nas 

atividades novas adquiridas 

no período de junção. 

As informações são repassadas 

por um único setor, garantindo 

uma unidade na comunicação e 

uma melhor prestação de 

serviços aos acadêmicos. 

A secretaria Setorial de alunos tem 

como objetivo maior, garantir um 

atendimento excelente, mudando a 

visão do acadêmico em relação aos 

setores de atendimento da 

instituição. 



graduação, Pesquisa, 

Extensão e Ensino a 

Distância.  

situações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos que a total implementação do Sistema Informações Acadêmico – SIA possibilitou uma interação digital 24h por dia entre docentes, 

discentes, Secretaria Setorial de Alunos e coordenadores. Através do SIA os acadêmicos possuem total acesso aos dados financeiros e acadêmicos, 

facilitando as informações e as solicitações que o acadêmico pode fazer para a instituição. 

O Campus Virtual Estácio é um espaço para comunicação, informação e cooperação. Oferece: Aula de reforço on-line; Disciplinas on-line de 

graduação; Materiais didáticos; Informações acadêmicas; Cursos on-line de extensão. Além disso, oferece para toda a sociedade, cursos de extensão, 

aos periódicos e clínicas de psicologia e fisioterapia e ambulatório de nutrição. 

O Portal do Egresso mapeia a trajetória profissional do egresso permitindo abertura de novos estágios, ofertas de empregos para os atuais discentes, 

desenvolvimento de produtos de interesses dos egressos (pós-graduação e extensão).  

A ampliação dos serviços virtuais, tais como o Campus Virtual e Portal do Egresso, ampliam a interação e fidelização dos acadêmicos e egressos com a 

Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina.  

Além de todo atendimento virtual os alunos possuem a disposição das 09h até às 21h o atendimento na Secretaria Setorial de Alunos, setor de acordos 

financeiros, ouvidoria e os coordenadores, além disso, cada professor dedica 1h semanal para atendimento extraclasse.  

A coordenação dos cursos de administração, direito, redes, nutrição e enfermagem conta com o apoio de alguns docentes que recebem hora/atividade 

para auxiliarem nas atividades de coordenação centralizando no atendimento aos alunos desses cursos.  



A Ouvidoria favorece o processo de ensino/aprendizagem, intermediando as relações entre os integrantes da FESSC, recebendo críticas, sugestões, 

transmitindo os elogios recebidos aos funcionários estimulando a melhoria dos serviços prestados e contribuindo para o fortalecimento da imagem da 

Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina.  

Com relação ao atendimento virtual a maior dificuldade é a adaptação à nova ferramenta, processo este, que vem sendo superado ao longo do tempo. 

Muitas pessoas são resistentes a mudanças e preferem o atendimento pessoal na Secretaria Setorial de Alunos. Para facilitar o acesso ao sistema virtual 

foram criadas junto à Secretaria Setorial de Alunos, ilhas de computadores com acesso a internet e foram disponibilizadas máquinas com acesso ao 

sistema nos corredores da instituição. A solicitação virtual tem melhorado o atendimento na Secretaria Setorial de Alunos, devido à diminuição das 

filas de espera. 

Sabemos que as bolsas de estudo e pesquisa são insuficientes para a demanda solicitada pelos acadêmicos, entretanto, as formas de financiamento a 

disposição dos alunos, principalmente o novo FIES, tem facilitado a permanência do acadêmico no curso de graduação. 



 

Dimensão X – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação 

superior 

 

Responsável: Anatércia Costa    

Equipe: Bruno Monguilhott Kowalski e Paulo Francisco Schelemper Filho 

 

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina tem buscado desenvolver práticas financeiras que gerem sustentabilidade à unidade, assim como 

controlar e gerenciar os custos gerados pelas suas atividades. O controle e o acompanhamento dos gastos institucionais devem estar de acordo com 

as verbas previstas em nosso orçamento anual, pois estas são uma das formas mais eficientes de se atingir as metas financeiras desejadas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

 Elaborar o orçamento Reuniões com coordenadores das áreas É necessária uma revisão Maior confiabilidade na Evolução da conscientização da 



anual. administrativas e acadêmicas para 

projeção dos recursos necessários. 

Coleta de dados nas áreas. 

Elaboração da receita com base em 

dados históricos e análise de cenário. 

Previsão de despesas com análise do 

histórico do ano anterior e mais as 

necessidades para o próximo ano. 

Discussão preliminar das informações 

coletadas. 

Consolidação dos dados. 

Colocar em parâmetros as informações 

em consonância com o PDI. 

Submeter à apreciação da Diretoria. 

Monitoramento e controle de acordo 

com o orçamento anual.  

Revisão e inclusão do novo ano. 

com os coordenadores do 

orçamento antes de 

enviar a mantenedora. 

 

Dificuldade dos 

coordenadores preverem 

despesas anuais de seus 

respectivos cursos. 

análise dos dados. 

 

Controle rigoroso dos 

gastos, a fim de evitar 

gastos desnecessários / 

excessivos. 

administração de dados 

históricos, para análise mais 

segura dos dados por parte das 

coordenações das áreas 

administrativas e acadêmicas da 

instituição. 

 Elaborar e analisar os 

Indicadores de 

Acompanhamento e 

Analisar a situação econômica e 

financeira da instituição. 

Definir os indicadores a serem 

Ainda se faz necessário 

cruzar informações entre 

departamentos e 

A Análise com maior 

profundidade dos dados 

históricos e do 

O volume de dados levantados 

permite o passo para a segunda 

etapa da definição de 



Controle parametrizados. 

Colocar os indicadores em parâmetros. 

Calcular os indicadores. 

Avaliar os dados obtidos.  

Levantar as informações desde o início 

das atividades da instituição, 

acompanhando a evolução das receitas, 

custos, comportamento do mercado 

(oferta/demanda), evolução do ingresso 

dos alunos, comportamento da 

concorrência, visando identificar as 

necessidades do mercado para uma 

análise real da situação econômica e 

financeira da instituição. 

 

coordenações. 

 

Os cursos novos que não 

possuem um histórico ou 

uma predefinição de 

despesas por não possuir 

um histórico. 

comportamento da 

concorrência, permite a 

cada participante uma 

revisão das estratégias 

que a empresa vem 

adotando ao longo do 

período estudado. 

 

Esses indicadores 

permitem a empresa 

com maior eficiência. 

indicadores para medição do 

comportamento econômico 

financeiro da instituição. 

 

Captar e alocar os recursos Alocação de recursos para o custeio. 

Realização do planejamento 

orçamentário para cobrir as despesas e 

investimentos que asseguram a 

manutenção da infraestrutura 

necessária para o cotidiano 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Gestão de Caixa e 

Competência com foco 

em resultados; 

Qualificação constante 

da equipe responsável 

pela gestão dos 

Os resultados primários foram 

incorporados no planejamento 

da gestão acadêmica e 

financeira. 



institucional. 

Capitalização dos recursos para todos 

os projetos estabelecidos no PDI. 

recursos; 

 

Alocar os recursos 

financeiros para 

programas de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Alocação dos recursos de custeio. 

Realização do planejamento 

orçamentário para cobrir as despesas e 

investimentos que asseguram a 

realização dos programas de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

A atividade de extensão, 

os cursos e a prestação 

de serviços em geral são 

administrados com 

recursos financeiros 

próprios, oriundos das 

receitas de mensalidades 

dos cursos em 

andamento, bem como 

advindos de programas 

públicos. 

Capacidade para 

ampliação dos 

programas de ensino, 

pesquisa e extensão; 

A Administração destina 1% 

(um por cento), da receita 

arrecadada para o financiamento 

de programas de extensão 

coordenados pela Coordenação 

de Extensão e Pesquisa. É 

importante registrar que a 

atividade de extensão também é 

realizada através das parcerias 

com hospitais e postos de saúde 

e também através de diversos 

cursos promovidos nos períodos 

de recesso acadêmico. A partir 

de 2011 1% (um por cento), da 

receita está previsto para 

pesquisa e extensão. Além 

destes valores ainda está 

previsto R$ 20.000,00 ano para 

bolsas para o corpo discente 



para realização de trabalhos de 

monitoria e Iniciação Científica. 

Em 2011 o valor R$ 608.000,00 

é destinado a pesquisas e 

incentivo de bolsas para alunos 

de baixa renda. 

Monitorar e controlar o 

orçamento anual 

O monitoramento e o controle do 

orçamento anual é efetuado 

diariamente através de planilhamento 

que permite o comparativo de todas as 

contas de receita, despesas e 

investimentos orçadas e executadas. 

Mudanças durante o ano 

que acabam impactando 

um melhor controle e 

gerando morosidades. 

Dados resultantes do 

Real x Orçado, como 

base para tomada de 

decisão. 

 

Destinar recursos para 

cursos de capacitação 

docente. 

Destinado recursos para capacitações 

do pessoal docente e administrativo.  

Oferecimento de bolsas para 

capacitação de funcionários docentes e 

administrativos nos cursos da IES. 

Previsão de recursos no orçamento para 

capacitação conforme programação do 

NDA e Coordenações dos Cursos. 

Disponibilização de um grande número 

Nenhuma fragilidade foi 

detectada. 

Recursos destinados à 

capacitação; 

Ampliação dos projetos 

de capacitação; 

Corpo docente constantemente 

atualizado. 

 



de cursos que podem ser realizados on 

line e totalmente gratuitos. 

 

Cumprir com as 

obrigações trabalhistas. 

Alocação de recursos necessários para 

cumprimento das despesas com folha 

de pessoal e suas obrigações legais. 

Muitos processos 

acionados durante o 

período de 2011. 

Sistema informatizado. 

Pessoal qualificado.  

Em 2011 foi integrado 

os softwares de gestão 

acadêmica SIA com 

novo software de gestão 

de pessoal ADP. 

 

 

Alto % de passivos trabalhistas. 

Custo “Zero” com multas e 

juros pelo não cumprimento das 

datas de recolhimentos; 

Investir em Infraestrutura 

e aparelhamento dos 

cursos. 

Ampliar a capacidade 

instalada, para atender as 

necessidades oriundas das 

atividades do ensino 

superior em função do 

Destinar recursos para investimentos 

em infraestrutura. 

Instalação de novos laboratórios e 

clínicas. Aquisição de acervo 

bibliográfico e equipamentos. 

 

Demora e burocracia no 

processo de aquisição e 

liberação de recursos para 

aquisição de 

investimentos. 

Recurso aprovados e 

disponíveis para os 

investimentos; 

Projeto desenvolvido e 

executado por 

profissionais 

qualificados; 

Alguns cursos tiveram 

No ano de 2011 foram 

investidos R$ 180 Mil em 

laboratórios para os cursos da 

saúde e moda; R$ 400Mil para 

atualização e aquisição de 

acervo, além de mais de R$ 

200Mil para infraestrutura e 

manutenção do campus. 



crescimento da demanda 

das vagas dos novos 

cursos e da otimização e a 

ocupação dos novos 

espaços construídos no 

campus e projetados 

especificamente para uso 

na atividade de ensino e 

eventos. 

suas estruturas 

renovadas e atualizadas; 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A CPA entende como potencialidade a sustentabilidade financeira da FESSC estar baseada na programação orçamentária semestral, todos projetos e 

programas previstos no PPI e PDI são considerados na organização do orçamento. Existe um gerente financeiro e uma equipe especializada para esta 

finalidade. E que a Gestão de Caixa, competência com foco em resultados e qualificação constante da equipe responsável pela gestão dos recursos. 

Os principais objetivos no ano de 2011 serão adequar o orçamento de forma a contemplar premissas fundamentais para manutenção de um ensino 

superior de qualidade, tendo como base investimentos na área de tecnologia, infraestrutura e desenvolvimento do corpo docente e administrativo. 

 



 

III. Proposta de Avaliação Continuada para 2012 

 

Dimensão I 

a) Novos objetivos para 2012 

NOVOS OBJETIVOS PARA 2012 AÇÕES PREVISTAS 

Protocolar e acompanhar os projetos de lançamento de cursos novos 

junto ao MEC: Bacharelado em Ciências Contábeis, Educação Física, 

Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e os 

Tecnólogos em Jogos Digitais e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.  

Solicitar protocolo no sistema e-MEC para 2012 

 

b) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

NOVOS OBJETIVOS PARA 2012 AÇÕES PREVISTAS 

Obter o reconhecimento dos cursos já protocolados no MEC: 

Bacharelado em Design de Moda, Farmácia e Psicologia 

Aguardar o resultado do protocolo de 2010.2  no sistema e- MEC para 2012.1 

Oficializar a transformação da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina 

em Centro Universitário 

Aguardar Portaria ministerial 

Implantar o Centro de Ensino a Distância – CED para 2012.1 Aguardar a visita in loco do protocolo realizado em 2011.2 

 

c) Objetivos de 2011 que possuam ações permanentes 

NOVOS OBJETIVOS PARA 2012 AÇÕES PREVISTAS 



Manter o padrão de obtenção do conceito máximo nos atos autorizativos 

desta Instituição. 

Temos na IES, como meta, alcançar sempre um conceito máximo nos atos 

autorizativos acompanhando cada processo e fragilidade através de 

planilhamento dos resultados e seguindo os IAC atuais.   

Continuar com os conceitos IGC da IES e notas do ENADE no nível bom 

para ótimo 

Acompanhar os alunos em suas atividades realizando constantemente oficinas de 

atualizações. 

 

Dimensão II – Ensino 

a) Novos objetivos para 2012 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Propor práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino e a 

preparação para a realização de exames de desempenho (ENADE, 

Concursos Públicos, entre outros). 

Inserção de questões de provas anteriores do ENADE e de Concursos Públicos dos 

cursos nas avaliações do curso (AV1, AV2 e AV3). 

 

Publicar os melhores trabalhos de alunos oriundos das Pesquisas do 

Artigo 170, 171 e PEP 
Publicar nas revistas eletrônicas da FESSC. 

 

b) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

Não se aplica 

 

c) Objetivos de 2011 que possuam ação permanente. 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 



Continuar a promover a interdisciplinaridade. Realização de atividades interdisciplinares com as diferentes disciplinas bem como 

entre os cursos da IES nos eventos científicos e de extensão internos e externos. 

Efetuar visitação técnica e saídas a campo para efetivar o conhecimento 

aprendido em sala de aula. 
Manutenção e Ampliação. 

Continuar a proporcionar a aplicação prática dos conteúdos ministrados. Manutenção das atividades práticas para aprimoramento dos conteúdos teóricos em 

Práticas Simuladas e Práticas Reais. 

Oportunizar debates/discussões através de palestras e oficinas. 
Reestruturação  e ampliação da SEPE e de Fóruns realizados pelos cursos de 

graduação. 

 

 

Dimensão II – Pesquisa 

 

A) Novos objetivos para o período 2012 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Publicar artigos nas Revistas Científicas eletrônicas da IES. Estimular os docentes e discentes para a publicação em meio eletrônico. 

Replanejamento da Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPE) Realizar o evento em 2012. 

 

 

B) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

 



OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Incrementar os grupos de estudos e pesquisa nos Cursos da Faculdade. Incentivar a participação dos docentes nos grupos de pesquisa. 

Ampliar a produção científica com trabalhos em Congressos, Periódicos, 

entre outros meios de comunicação científica. 

Incentivar a produção científica a partir das pesquisas realizadas (PEP, Art. 

170, Art. 171 e TCC). 

 

C) Objetivos de 2011 que possuam ação permanente 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Continuar a incentivar a produção científica com os projetos PEP, Artigo 

170 e Artigo 171 

Incentivar a participação dos docentes nos grupos de pesquisa. 

 

Dimensão II – Extensão 

a) Novos objetivos para o período de 2012 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Trabalhar as atividades Estruturadas todas nos projetos de extensão 

 

Como forma de acentuar a busca do aluno por projetos voltados para extensão 

trataremos de administrar os projetos nas atividades estruturadas. 

  

b) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Ampliar as atividades de Extensão a partir da criação de novos cursos.  

 

Oferecer novos cursos, tais como: Português e Matemática; Propagandas 

Digitais. 

 



Estimular os docentes para o desenvolvimento de cursos de Extensão em 

suas respectivas áreas de atuação. 
Oferecer recursos para o desenvolvimento das atividades de extensão. 

Trabalhar alguns projetos de extensão de forma que se transformem em 

projeto de extensão permanente 
Maturar o projeto com grupos de alunos de 4ª fase em diante. 

 

c) Objetivos de 2011 que possuam ação permanente 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Projeto Atendo 

 

Manter a divulgação do projeto 

 

Troto solidário 
Manter a divulgação do projeto 

 

 

 

Dimensão II – Pós Graduação 

 

a) Novos objetivos para o período de 2012 

OBJETIVO AÇÕES PREVISTAS 

Melhorar políticas de remuneração e ambientação dos professores 

externos 

*Isentar taxa de R$3,00 (três reais) do estacionamento para os professores; 

*Disponibilizar duas garrafas (500 ml cada) de água sem gás para os 

professores; 



*Subsidiar alimentação dos professores por meio de convênio com os 

estabelecimentos, quando for realizada na praça de alimentação da FESSC; 

*Aumentar o valor da hora-aula da pós-graduação em R$20,00 (vinte reais). 

Exemplo disso é os doutores que em 2011 recebiam R$ 90,00 (noventa reais) 

por hora/aula  em 2012 passarão a receber R$ 110,00 (Cento e dez reais). 

Disponibilizar material promocional para os alunos de cursos de pós-

graduação. 

*Disponibilizar pastas/mochilas/bolsas com o nome do curso, canetas e outros 

materiais com a logomarca Estácio. 

Melhorar gerenciamento dos cursos *Elaborar um modelo online de avaliação dos professores para mensurar a 

satisfação dos alunos com os docentes, semelhante ao utilizado nos cursos de 

graduação; 

*Elaborar um modelo online de avaliação institucional para mensurar a 

satisfação dos alunos com a FESSC, semelhante ao utilizado nos cursos de 

graduação; 

*Elaborar relatório de avaliação institucional, semelhante ao utilizado nos 

cursos de graduação, para repassar aos coordenadores de cada curso de pós-

graduação. 

Padronizar política de controle dos professores *Definir um único local para assinatura do controle de entrega dos diários, por 

exemplo, na secretaria dos professores. 

Promover maior integração entre os cursos de graduação e de pós- *Divulgar os cursos de especialização da FESSC para os alunos do último ano 



graduação da FESSC de graduação de todos os cursos, por meio de folders e de flyers eletrôncos no 

aluno on line – SIA. 

*Promover maior participação dos coordenadores dos cursos de graduação nos 

cursos de pós-graduação. 

Oferecer novas turmas de cursos de Especialização. * Incentivar o corpo docente da Instituição a elaborar novos projetos 

pedagógicos. 

* Buscar novos parceiros para viabilização de novos projetos. 

* Abrir novas turmas dos cursos já existentes. 

 

b) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

Não se aplica 

 

c) Objetivos de 2011 que possuam ação permanente 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 

Abrir novas turmas de Pós - Graduação Buscar novas parcerias e realizar mais publicidade 

 

 

Dimensão III 

a) Novos objetivos para o período de 2012 

 



OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Trabalhar os projetos de extensão para o cunho de responsabilidade 

Social 

 

Envolvendo os alunos e professores neste viés instigando-os a ir a campu como 

em Casas lares,  asilos, creches, etc.. 

  

 

b) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

Não se aplica 

 

c) Objetivos de 2011 que possuam ação permanente 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 

Ampliar os projetos Customizando e Rede amiga Buscar novas parcerias em projetos de ação social. 

Trabalhar os projetos de extensão com cunho de Responsabilidade Social 

e ampliá-los 

A Estácio já possui alguns projetos de extensão que serão ampliados e 

trabalhados para tornarem-se projetos de Responsabilidade Social. 

 

 

Dimensão IV 

a) Novos objetivos para o período de 2012 

 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 



Divulgar as ações da Instituição e temas relevantes à comunidade interna 

e externa. 

 

Edição de uma newsletter quinzenal.. 

Integrar os cursos de Comunicação Social da Instituição. 

 

Oferecer novas bolsas de estágio para os alunos dos cursos de Comunicação 

Social terem a oportunidade de estagiar na AME-PP e na Agência de Jornalismo. 

Contratar uma equipe  de assessoria de imprensa com atuação em 

Florianópolis 

Contratação já prevista e aprovada para 2012. 

Propiciar aos alunos de Jornalismo contato com a prática profissional da 

Assessoria de Imprensa. 

Proporcionar aos acadêmicos a vivência da construção de trabalhos de mídia 

impressa, televisão e rádio. 

 

b) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

Não se aplica 

 

c) Objetivos de 2011 que possuam ação permanente 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Prestar serviços a FESSC através da Agência Experimental de 

Publicidade e Propaganda 

Realizar reuniões entre alunos e a direção da Estácio e os Coordenadores de 

cursos para a passagem do briefing e aprovação dos trabalhos. 

Criar as peças publicitárias, como logomarcas, revistas, anúncios, outdoors, 

flyers, malas-diretas, folders, comerciais de TV e spots de rádio. 

Prestar serviços gratuitos a ONGs através da Agência Experimental de 

Publicidade e Propaganda 

Realizar reuniões entre alunos e diretores das ONGs para a passagem do briefing 

e aprovação dos trabalhos. 

Criar as peças publicitárias. 



Fazer novas parcerias. 

Prestar serviços gratuitos a Pequenas e Médias Empresas através da 

Agência Experimental de Publicidade e Propaganda 

Realizar reuniões entre alunos e empresários que necessitam dos serviços da 

AME-PP. 

Buscar novas parcerias. 

Realização dos trabalhos de criação de logomarcas, de peças publicitárias, 

anúncios, outdoors, malas-diretas, folders, comerciais de TV e spots de rádio. 

 

 

Dimensão V 

a) Novos objetivos para o período de 2012 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Executar o Planejamento Estratégico de Pessoal Semestralmente, serão avaliadas as especificidades de cada um dos cursos, e as 

respectivas demandas de pessoal (docentes), para que sejam distribuídas as 

disciplinas e/ou outras atividades acadêmicas, por professor. 

Semestralmente, também, cada professor preencherá um formulário onde 

manifesta sua disponibilidade de horas semanais para ocupação com disciplinas 

e/ou outras atividades acadêmicas na faculdade. 

Será feita uma co-relação entre estas informações e, na necessidade de novas 

contratações, é providenciado o processo seletivo. 

 

b) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

Não se aplica 



 

c) Objetivos de 2011 que possuam ação permanente 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Executar o Planejamento Estratégico de Pessoal Semestralmente, serão avaliadas as especificidades de cada um dos cursos, e as 

respectivas demandas de pessoal (docentes), para que sejam distribuídas as 

disciplinas e/ou outras atividades acadêmicas, por professor. 

Semestralmente, também, cada professor preencherá um formulário onde 

manifesta sua disponibilidade de horas semanais para ocupação com disciplinas 

e/ou outras atividades acadêmicas na faculdade. 

Será feita uma co-relação entre estas informações e, na necessidade de novas 

contratações, é providenciado o processo seletivo. 

Manter as Políticas de Benefícios. Cumprir com os benefícios legais estabelecidos por leis ou acordos coletivos de 

trabalho; 

Buscar parcerias com empresas de prestação de serviços para oferecer valores 

diferenciados para os colaboradores da FESSC. 

Manter as Políticas de Negociação Sindical. Cumprir com o Acordo Coletivo anual (março), diretamente com os sindicatos 

das categorias – Sindicato dos Professores de SC e Sindicato da administração 

escolar; 

Seguir as determinações legais contidas na CLT e no acordo coletivo anual; 

 

 



Dimensão VI 

a) Novos objetivos para o período de 2012 

NOVOS OBJETIVOS PARA 2012 AÇÕES PREVISTAS 

Protocolar e acompanhar os projetos de lançamento de cursos novos junto ao MEC: 

Bacharelado em Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia de Produção, 

Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e os Tecnólogos em Jogos Digitais e Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas  

Solicitar protocolo no sistema e-MEC para 2012 

Implantar o Centro de Ensino a Distância – CED para 2012.1 Aguardar a visita in loco do protocolo realizado em 2011.2 

 

 

b) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

NOVOS OBJETIVOS PARA 2012 AÇÕES PREVISTAS 

Obter o reconhecimento dos cursos já protocolados no MEC: Bacharelado em Design de 

Moda, Farmácia e Psicologia 

Aguardar o resultado do protocolo de 2010.2  no sistema e- 

MEC para 2012.1 

Oficializar a transformação da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina em Centro 

Universitário 

Aguardar Portaria ministerial 

 

 

c) Objetivos de 2011 que possuam ação permanente 

 

NOVOS OBJETIVOS PARA 2012 AÇÕES PREVISTAS 

Manter a qualidade de ensino e estrutura organizacional da IES 
Através de um CONSEPE e CONSUP ativo e colegiados de 

curso juntamente com o NDE discutindo cada passo e cada 



estratégia de forma democrática sendo sempre avaliados pela 

CPA 

 

 

Dimensão VII 

a) Novos objetivos para o período de 2012 

 



OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Implantar os laboratórios de Psicologia: 

 

- LEPSS: Laboratório de Psicologia Social e Saúde; 

- LOB: Laboratório de Observação 

- LEPE: Laboratório de Estudo e Psicologia Experimental 

- LAMP: Laboratório de avaliação e medidas psicológicas 

Iniciar as obras de instalação do laboratório no 2º andar do bloco I. 

Adquirir equipamentos e materiais de consumo para o funcionamento dos 

laboratórios. 

Implantar os laboratórios didáticos do curso de Farmácia. Término da Instalação do laboratório de Análises Clínicas para o semestre 2012-

1. 

Instalação do laboratório de Didático de Análises Clínicas para o semestre 2012-

1. 

Adquirir equipamentos, reagentes e materiais de consumo para o funcionamento 

dos laboratórios. 

Divulgar em lugar mais visível as normas de utilização e segurança dos 

Laboratórios 

Adquirir para as salas de aula as carteiras  especiais para notebook. Propor a aquisição das carteiras no orçamento 2012. 

Comprar as carteiras específicas para o uso de notebook. 

Criar para os funcionários uma sala de repouso intitulada ‘sala do 

conforto’ 

Inauguração em 2012.1                            



 

b) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

Não se aplica 

 

c) Objetivos de 2011 que possuam ação permanente 

 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Instalar os equipamentos multimídia nas salas de aula.   (projeto 

contínuo) 

Adquirir os suportes dos aparelhos multimídia e os computadores para a 

instalação dos mesmos. 

 

 

Dimensão VIII 

a) Novos objetivos para o período de 2012 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Reestruturar as análises estatísticas 

Gerar os relatórios mais sofisticados com o emprego dos Softwares Estatísticos 

SPSS e SPHINX 

Ampliar os canais de divulgação Gerar cartazes informativos para o corpo social 

 

b) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

Não se aplica 

 

c) Objetivos de 2011 que possuam ação permanente 



OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Incentivar ao aluno sobre sua importância na Avaliação Institucional 

Através de apresentar em murais as ações realizadas de acordo com os 

apontamentos realizados na Avaliação Institucional. 

 

Dimensão IX 

a) Novos objetivos para o período de 2012 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Atender demanda das Escolas de Ensino Médio em relação à Orientação 

Profissional feita nas Faculdades.  

Diminuir trancamentos e cancelamentos, já que a desmotivação e 

desistência dos alunos ocorrem, dentre outras razões, pela escolha de um 

curso sem uma orientação adequada. 

Participar das Mostras de Profissões realizadas pelas escolas de ensino médio. 

Realização de palestras profissionais e educativas nos colégios. 

Implantar o projeto com a participação de acadêmicos da Psicologia como 

monitores. Encontro de educadores do ensino médio. 

Visita orientada na Estácio para alunos do ensino-médio. 

Participação em eventos escolares. 

Montar um guia informativo ao aluno Criação de informativos explicando quais funcionalidades que o SIA – Campus 

Virtual oferece. 

 

b) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

Não se aplica 

 

c) Objetivos de 2011 que possuam ação permanente 

 



 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Estreitar os vínculos da Faculdade com alunos e atuar na melhoria dos 

serviços prestados. 

 

Ampliar a divulgação dos serviços de atendimento oferecidos pela faculdade. 

Ampliar horário de atendimento da Ouvidoria. 

Treinamento com os funcionários de atendimento. 

Favorecer o processo de ensino/aprendizagem, promover saúde, 

intermediar relações entre integrantes da FESSC. 

Reestruturação do projeto de apoio psicológico e psicopedagógico com a abertura 

da clínica de psicologia. 

Manter um canal permanente de comunicação e troca de informações 

com os egressos, auxiliando-os no processo de inclusão no mercado de 

trabalho. 

Atualizar o sistema, ampliando serviços para incentivar acesso dos egressos. 

 

Dimensão X 

a) Novos objetivos para o período de 2012 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Investir em novos cursos; Custos com protocolo e preparação do projeto pedagógico; Adequação da 

infraestrutura; Protocolar os novos cursos; 

Ampliar as oportunidades de desenvolvimento pessoal do corpo 

Docente e Administrativo. 

Financiamento de cursos de reciclagem e postura profissional; Realização de 

eventos internos de capacitação. 

Participação Acadêmica em eventos Qualis A; Financiamento de viagens e despesas para o corpo docente; Financiamento em 

tradução de artigos acadêmicos. 

 



b) Objetivos de 2011 que ainda não foram concluídos 

Não se aplica 

 

c) Objetivos de 2011 que possuam ação permanente 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Planejar as diretrizes da Instituição. Elaborar o orçamento anual. 

 

 



 

 

IV. Considerações Finais 

 

O processo de elaboração do presente relatório permitiu ampliar a conscientização da comunidade 

acadêmica dos projetos e ações desenvolvidas pelas diversas áreas da instituição. As ações 

desenvolvidas legitimaram o processo de auto-avaliação através da busca de fragilidades e 

potencialidades de cada área e do debate amplo e irrestrito sobre as possibilidades de 

aperfeiçoamento e transformações das ações e projetos institucionais. O processo constituiu-se um 

importante instrumento de planejamento da gestão acadêmico-administrativa. 

As informações relativas aos resultados alcançados, às potencialidades e às dificuldades foram 

analisadas, consolidadas por nível de gestão e comunicadas a todos os responsáveis pela gestão 

acadêmica e administrativa. 

As formas de divulgação do relatório ocorrem através de reuniões com explanação e debates com as 

áreas e setores responsáveis, através de encontros dos colegiados da instituição com a participação 

de representantes do corpo docente, discente, técnico administrativo e sociedade civil e através do 

site institucional. 

Neste ponto pretende-se sumariar as considerações finais da Comissão Própria de Avaliação: 

• As propostas de melhorias advindas dos debates entre as áreas, organizados pela CPA e 

grupos de trabalho, permitiu uma sintonia fina e uma melhor integração entre as diversas 

áreas da Instituição; 

• A participação de representantes de todos os atores institucionais no processo de auto-

avaliação dos projetos proporcionou maior transparência e um caráter democrático ao 

trabalho desenvolvido. 

• Foi determinante o apoio político e administrativo irrestrito por parte dos gestores da 

instituição a fim de viabilizar a participação de todos os envolvidos e a concretização do 

projeto. 

• A prestação de contas à sociedade das atividades desenvolvidas pela Instituição conferiu 

maior transparência no cumprimento de sua missão. 



• O oferecimento à comunidade interna de subsídios no processo de reflexão e a 

transformação de seu próprio projeto acadêmico-institucional. 

 

As demais considerações encontram-se no corpo do presente trabalho, bem como, as dificuldades e 

facilidades encontradas e a forma de divulgação dos projetos e ações para o corpo social. 

Concluindo, pode-se afirmar que, independente das dificuldades encontradas, a avaliação 

institucional já se consolidou como instrumento adequado para aferição da eficiência, eficácia e 

efetividade da instituição e o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento de seu processo de 

ensino-aprendizagem e gestão. 

São José, 01 de março de 2012. 
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