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RESUMO 

 

 

Este relatório apresentará os projetos e programas executados no Centro Universitário Estácio 
de Sá de Santa Catarina no ano de 2013, bem como ações realizadas, potencialidades, 
fragilidades observadas e avaliadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e as propostas 
de avaliação continuada para 2014. Foram consideradas as 10 dimensões dos SINAES, onde a 
CPA posicionou-se e a Reitoria providenciou as devidas correções. A instituição tem um IGC 
nota 3,0 que acompanha o trabalho sério da IES e que se reflete nas 10 dimensões. Os cursos 
vêm caminhando no trilho da boa prática da teoria e uma pedagogia concisa e adequada as 
necessidades de mercado e da região. Há uma boa articulação entre o PDI e o PPI, visto que, 
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, PEP e o incentivo de publicações acadêmicas nas revistas da IES.  Os projetos de 
inclusão social tem favorecido uma excelente comunicação com a sociedade através de 
programas permanentes. O Plano de Carreiras, Cargos e Salários que vem sendo cumprido e 
respeitado com estímulo da capacitação oferecendo bolsas de estudo para a graduação aos 
funcionários de um ano de casa e, de acordo com a carga horária também esse valor é 
estendido ao docente e nos mesmos critérios na pós-graduação e com o Programa 
Institucional de Qualificação Docente (PIQ). A organização e gestão da IES são coordenadas 
pelo Reitor com o apoio da Vice - Reitoria Acadêmica e Vice Reitoria Administrativa 
Financeira e de todos os cursos da instituição e seus professores com carga horária específica 
para desenvolvimento de atividades organizacionais e representatividade nas comissões e 
colegiados e NDE’s dos cursos. A IES está sempre ampliando e modernizando suas 
instalações físicas. O índice de satisfação do aluno – ISA é composto pelo resultado de dois 
questionários: (Aluno avalia Instituição e aluno avalia disciplina/professor). É mais uma  
ferramenta útil que possibilita uma autoavaliação eficiente. A partir dos resultados de 2013 
foram tomadas medidas acadêmicas para solucionar as deficiências observadas. O Sistema de 
Informação Acadêmica oferece uma interação digital 24h por dia entre docentes, discentes, 
secretaria e gestores com acesso ao sistema virtual através de ilhas de computadores com 
acesso à Internet e uso em casa. Os alunos possuem a sua disposição o atendimento de vários 
segmentos em um único local chamado de Secretaria Setorial de Alunos e também podem 
contar com um canal de atendimento online destinado a ouvidoria. A IES também oferece o 
serviço de psicopedagogia. A sustentabilidade financeira está baseada na programação 
orçamentária semestral, todos os projetos e programas previstos são considerados na 
organização do orçamento realizado em conjunto com a Pró-reitora Administrativa Financeira 
e uma equipe especializada para esta finalidade. O processo de elaboração do presente 
relatório permitiu ampliar a conscientização da comunidade acadêmica dos projetos e ações 
desenvolvidas pelas diversas áreas da instituição e constituiu-se um importante instrumento 
de planejamento da gestão acadêmico administrativa. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
O Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina, foi implantado na Grande 

Florianópolis em agosto de 2000 (Portaria Ministerial n° 709, de 26 de Maio de 2000, 

publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 30/05/2000) ainda como Faculdade. 

Os cursos foram sempre planejados em função da cultura regional, bem como, nas 

necessidades de mercado de Santa Catarina.  

Atualmente, o Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina oferece 16 

cursos superiores, sendo 13 de graduação tradicional, 03 de graduação tecnológica, com cerca 

de 6.800 alunos de graduação. Destes cursos, 11 já foram reconhecidos pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

Os primeiros cursos implantados foram os cursos de Administração com Habilitação 

em Administração Geral, Administração com Habilitação em Comércio Exterior, 

Administração com Habilitação em Gestão de Sistemas de Informação, e Turismo, os quais 

obtiveram Conceito A na Avaliação das Condições de Oferta e conceito CMB na Avaliação 

das Condições de Ensino, ambas realizadas por comissões de especialistas do MEC. Além 

destes cursos iniciais, a instituição oferecia mais seis Cursos Bacharelados, dentre os quais, 

receberam a avaliação in loco os cursos de Fonoaudiologia e Comunicação Social com 

Habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, que também obtiveram o conceito 

CMB na Avaliação das Condições de Ensino. 

A expansão prevista em seu Plano de Desenvolvimento Institucional pode ser aferida 

através da construção de cinco blocos na sua edificação original, totalizando 17.887 metros 

quadrados construídos. 

Ainda como Faculdade, recebeu, no ano de 2004, a visita da Comissão Verificadora 

do MEC para reconhecimento de seus primeiros cinco Cursos Superiores de Graduação, a 

saber: Administração Geral, Administração com Habilitação em Sistemas de Informação, 

Administração com Habilitação em Comércio Exterior, Administração Habilitação em 

Marketing, e Turismo. Todos receberam das comissões de especialistas do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) o conceito MB em todas as 

dimensões, tendo suas respectivas Portarias de Reconhecimento publicadas em outubro 

daquele ano.  

Os cursos de Fonoaudiologia (hoje extinto), e de Comunicação Social nas 

Habilitações de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda receberam a visita das comissões 

de Especialistas do INEP nos meses de junho e julho de 2005, com o objetivo da obtenção do 
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Reconhecimento de Curso, bem como, o curso de Direito que recebeu a visita do INEP neste 

mesmo ano, e obtendo a publicação da portaria mais tarde.  

Em novembro de 2005, a Instituição incorporou os cursos do Centro de Educação 

Tecnológica Estácio de Sá de Santa Catarina, credenciados em dezembro de 2003. Com essa 

transferência, a instituição acrescentou a oferta dos cursos superiores de Tecnologia em: 

Redes de Computadores e em Gestão de Recursos Humanos. 

Em fevereiro de 2006, foram publicadas as Portarias de Reconhecimento dos cursos 

de Fonoaudiologia e de Comunicação Social, com conceito MB.  

Em 2007, a instituição recebeu a autorização para o funcionamento dos Cursos 

Superiores em Enfermagem, e teve o curso de Direito reconhecido de acordo com a Portaria 

Ministerial nº 322, de 12 de abril de 2007. 

No ano de 2008, foi autorizado o funcionamento dos cursos de Nutrição, Design de 

Moda, Farmácia e Psicologia. Nesse ano, o curso de Fisioterapia teve seu reconhecimento 

publicado no DOU através da portaria n°.571, de 21 de agosto. Neste mesmo ano, ainda, a 

instituição protocolou os projetos de renovação de reconhecimento para os cursos de 

Administração, Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, e Comunicação Social 

com Habilitação em Publicidade e Propaganda.  

Em 2009, a instituição, que sempre pautou suas determinações para a transformação 

da instituição para Centro Universitário, inicia o processo de Avaliação Externa e, em 2010, 

recebe a visita in loco. A pontuação para a Avaliação é determinada pelo valor de 01 a 05, e a 

unidade foi avaliada com a pontuação 04 sendo credenciada como Centro Universitário 

através da Portaria Ministerial 1.108 de 31/08/2012. 

Em 2011 recebemos a visita para o reconhecimento de dois dos nossos cursos e que 

receberam nota 04 pela avaliação, são eles: Enfermagem e Nutrição.  

Os cursos de Psicologia e Farmácia foram reconhecidos em 2012 e também neste 

mesmo ano foi autorizado os cursos de Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental 

e Engenharia de Produção, bem como, o CST em Jogos Digitais. 

Todavia, mantido o planejamento de cursos constantes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional original, e na busca da continuidade de sua proposta de expansão, com 

profissionais qualificados e adaptada às rápidas transformações do mercado o Centro 

Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina já com vasta experiência em EAD aguarda a 

visita in loco do MEC para o credenciamento para a Educação a Distância, considera-se uma 

instituição que busca a ampliação de oportunidades de formação de profissionais para o 

atendimento de novas demandas da sociedade. 
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O Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina conta com 156 professores, 

sendo 80% destes são Stricto Sensu e 20% Lato Sensu. Hoje contamos com 64 funcionários 

que trabalham com a Graduação Bacharelado, Tecnólogo, Pós Graduação e Ensino a 

Distância (EAD). 

A Instituição tem como compromisso, hoje, e sempre, levar à comunidade um ensino 

de qualidade, através de uma infraestrutura moderna e um corpo docente com titulação e 

experiência profissional relevante. Encontra-se frente à sociedade e ao mercado de trabalho 

como uma escola moderna e atenta às necessidades da comunidade e do indivíduo em seu 

desenvolvimento, em diferentes dimensões, perspectivando novos horizontes com a criação 

de novos cursos, promovendo ensino, pesquisa e a ação de servir à comunidade.  

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 dos 

serviços da instituição. 

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

iniciação científica, à extensão e à própria gestão institucional, o Centro Universitário Estácio 

de Sá de Santa Catarina tem  por diretriz desde a sua implantação há 13 anos, o processo de 

avaliação institucional 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 e ministeriais 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 dirigentes, colegiados, NDEs e CPA 

tornam-se essenciais no processo de autoavaliação da instituição 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. 

É preciso que tenhamos sempre nosso padrão de qualidade voltado para um ensino de 

qualidade. A instituição utiliza-se dos pareceres dos avaliadores de forma a compreender onde 

a melhoria pode ser aplicada na prática. O fruto desse trabalho é o sucesso do credenciamento 

do Centro Universitário e os preparativos para o credenciamento para a Educação à Distância. 
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 O Centro universitário, como de praxe, resgatou ponto a ponto do que fora descrito 

nos relatórios do MEC e junto a uma equipe discutiu os pontos fracos e as sugestões de 

ajustes que foram tomadas ações a fim de tratar as fragilidades. Podemos citar quanto à 

organização e gestão e da representatividade dos membros em reuniões dos conselhos e 

colegiado hoje, conforme sugerido em relatório, à participação dos discentes não é mais 

ocupada pelos servidores técnico-administrativos que também são alunos. Quanto à 

infraestrutura podemos citar que as normas de utilização e de segurança dos laboratórios 

sofreram ajustes e hoje se encontram claramente expostas nos ambientes.  A IES conta com 

dois auditórios, sendo um deles com capacidade para 300 pessoas com acesso por escada e 

elevador para portadores de necessidades especiais e os laboratórios específicos de curso que 

sofrem constantemente as atualizações de mercado ou modernizações. Hoje temos uma 

crescente admissão de professores Stricto Sensu ficando acima da média na exigência e 

estando no percentual de 98% de docentes com capacitação oferecida pela instituição em suas 

áreas através do PIQ. 

O Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina através de sua CPA realizou 

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 resultado do encontro da CPA as dimensões preconizadas pela Lei n. 10.861/04 

art. 3º foram atendidas no que tange a observação e análise das fragilidades e potencialidades. 

O trabalho desenvolvido pela CPA configurou-se em um processo transparente e 

participativo, que disponibilizou para a sociedade os resultados obtidos. 

O Trabalho da CPA iniciou-se na proposta de Autoavaliação Institucional 

encaminhada ao MEC em março de 2005 e hoje o trabalho continua no intento da busca das 

melhores práticas e excelência dos serviços resultado no presente documento que apresenta 

um balanço crítico das ações propostas e de seus resultados em termos da melhoria da 

qualidade da Instituição que deve ser contínuo gerando muitas outras propostas.  

Neste ano de 2013 recebemos pela primeira vez uma medida cautelar para o curso de 

Redes de Computadores. O curso obteve nota 02 no ENADE e desde 2012 tem realizado 

inúmeras ações, que serão melhor detalhadas na dimensão 02,  para tratar as fragilidades 

encontradas tanto pela CPA como pelos gestores e professores que fazem parte do Núcleo 

Docente Estruturante do curso. 
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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, 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. 

A avaliação institucional baseia-se por utilizar formulários eletrônicos como 

ferramenta, sendo aplicada semestralmente. O recurso permite que discentes e docentes 

possam realizar avaliação nos laboratórios da instituição, em casa ou no trabalho, pois fica 

disponibilizada no site do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina. 

O instrumento permite que os discentes possam se auto avaliarem; avaliarem os 

docentes da fase em que estão estudando; a coordenação do curso; o curso; e a estrutura em 

geral (laboratórios, ouvidoria, biblioteca e até o próprio instrumento de avaliação). Para os 

docentes, o instrumento permite se auto avaliarem; avaliarem os discentes por curso em que 

atuam; a coordenação do curso; e a estrutura em geral. 

Quanto aos resultados são disponibilizados à Direção, Coordenadores, aos docentes, e 

aos setores avaliados somente após o semestre letivo. Apresentados em gráfico e/ou tabela 

apresentando as porcentagens dos itens avaliados e a média, além do desvio padrão. Para os 
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discentes, os resultados são apresentados e discutidos no início de cada semestre, feito pelos 

docentes e pela coordenação do curso. Além de estarem disponíveis no site da instituição. 

Há semestralmente a pesquisa de clima organizacional respondida pelos colaboradores 

tanto docentes como administrativo. É realizado um trabalho sério com o resultado deste 

relatório que leva em conta a importante tarefa de deixar bem os funcionários para estes 

poderem cumprir bem suas atividades. 

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

membros da CPA tem por finalidade apresentar as ações realizadas, potencialidades, 

fragilidades do período de 2013 e propostas de avaliação continuada para 2014 do Centro 

Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina.  
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2 DESENVOLVIMENTO 
 

 

2.1 DIMENSÃO I - A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ 

DE SANTA CATARINA  

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 
 

 

Realizações 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Credenciar a instituição para a 
Educação a Distância; 
 

Elaborou-se e redigiu o Projeto o Pedagógico. 
Protocolou-se o projeto junto ao MEC – 
201111177. 

Demora na designação da 
visita in loco ou a 
desmarcação da visita já 
confirmada. 

Ensino de qualidade. 
Estrutura adequada a todos os 
cursos oferecidos e a 
capacidade de alunos na IES, 
Docentes com alto nível de 
titulação. 
Tranquilidade ao receber a 
visita in loco. 

Reconhecer o curso de Design 
de Moda. 
 

Elaborou-se e redigiu o Projeto o Pedagógico. 
Protocolou-se o projeto junto ao MEC - 
201010121. 

Demora por parte do MEC em 
designar uma comissão para a 
devida avaliação in loco e 
quando marcada a visita houve 
três desmarcações.  

Ensino de qualidade. 
Estrutura adequada do curso, 
Docentes com alto nível de 
titulação. 
Tranquilidade ao receber a 
visita in loco. 
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Autorizar o curso Bacharelado 
de Ciências Contábeis. 

Elaborou-se e redigiu o Projeto o Pedagógico. 
Protocolou-se o projeto junto ao MEC - 
201353019. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Ensino de qualidade. 
Estrutura adequada da IES, 
Docentes com alto nível de 
titulação. 
Tranquilidade ao receber a 
visita in loco. 

Autorizar o curso Tecnologia 
de Processos Gerenciais. 

Elaborou-se e redigiu o Projeto o Pedagógico. 
Protocolou-se o projeto junto ao MEC - 
201352995. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Ensino de qualidade. 
Estrutura adequada da IES, 
Docentes com alto nível de 
titulação. 
Tranquilidade ao receber a 
visita in loco. 

Instituir o Clima 
organizacional incentivado 

A instituição no meio do ano fez uma semana 
de palestras, dinâmica e distribuição de 
brindes com lanche vespertino. 

Nos setores de atendimento 
precisamos realizar um 
sistema de plantão. O que 
sugere que no próximo 
encontro façamos em um 
sábado. 

80% dos colaboradores 
participaram e adoraram as 
atividades. 
 

Manter a coerência da 
concepção da matriz 
curricular e a organização 
didático-pedagógica e a 
pertinência dos currículos 

Promoveu-se a integração das disciplinas entre 
os cursos da instituição, tais como, Jornalismo 
e Publicidade e Propaganda, Administração e 
Tecnólogo em RH, Nutrição, Fisioterapia, 
Farmácia e Enfermagem sempre fazem 
atividades interdisciplinar, bem como, pensam 
nas matrizes curriculares em conjunto. Os 
cursos de Jogos digitais e Redes de 
Computadores e os cursos de Engenharias e 
Arquitetura e Design de Moda também 
trabalham juntos visando a 
interdisciplinaridade 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Em consonância com as 
propostas de ensino descritas no 
PDI a IES desenvolve as 
atividades acadêmicas de modo 
a garantir a qualidade do ensino. 
Todas as ações como: alteração 
de matriz curricular, atividades 
curriculares, etc são planejadas 
em conjunto com os gestores, e 
professores. Todos os cursos 
possuem um forte NDE que 
trabalham mensalmente suas 
propostas com a utilização de 
Swot. 
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Fomentar a articulação das 
políticas de ensino da 
instituição com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional 
(PDI) e Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI) 

Análise semestral dos currículos dos cursos de 
bacharelado juntamente com o planejamento 
do semestre; 
Incentivou-se o uso do material didático que é 
disponibilizado gratuitamente ao aluno 
Incentivou-se o uso da biblioteca virtual com 
os direitos autorais de grandes autores com 
mais de 47.032 exemplares e 10.980 títulos 
disponíveis. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

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. É também 
dado a ênfase na discussão do 
material didático que é 
disponibilizado gratuitamente 
ao aluno.  

Capacitar Docentes no intuito 
de melhoria do processo 
ensino/aprendizagem. 
 

Ofertaram-se cursos através do PIQ (Programa 
de Incentivo à Qualidade Docente): 
- Elaboração de Questões                                    
- Mediação Pedagógica em EAD                         
- Educação e Sustentabilidade                             
- Modelo de Ensino Estácio                                 
- Formação de Professores para docência 
online 
- Valores Ética e Diferenças 
- Planejamento de Ensino Elaboração de 
Questões 
- Processos e Ferramentas Acadêmicas         
- Governança Corporativa                             

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

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. 

Fazer cumprir as práticas 
institucionais que visam 
estimular a melhoria do 
ensino, a formação docente, a 
interdisciplinaridade e as 
inovações didáticas – 
pedagógicas. 

Realizou-se o Pré-Fórum docente que 
oportuniza o docente inscrever-se e apresentar 
as melhores práticas docentes e que concorre a 
seleção para o Fórum docente onde o objetivo 
é o mesmo sendo este o último estágio de 
seleção e premiação para a melhor prática 
docente. Houve a participação de 150 
docentes. Destes 16 foram pré- selecionados e 
os ganhadores e premiados pelas melhores 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

No pré-fórum são apresentados 
os melhores trabalhos 
interdisciplinares e melhores 
práticas docentes.  A IES tem a 
prática de realizar no início de 
cada semestre juntamente com a  
Capacitação docente onde os 
cursos se reúnem juntamente 
com os seus professores para 
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práticas docentes foram 04 docentes em 2013. 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 estímulo 
à produção acadêmica. 
 

Efetivou-se programas de capacitação de seus 
docentes, recebendo cursos na área e 
efetivando a interação de toda a área 
acadêmica nas definições:  atividades 
extracurriculares, revisão das bibliografias, 
planos e o material didático a ser utilizado.  
Com o discente a preocupação com a sua 
capacitação nos traz a prática de 
semestralmente promover o pré-fórum.   

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

O envolvimento das áreas em 
todas as atividades propostas 
para o docente e o discente. 

Promover ações de 
responsabilidade social 
estando de acordo com as 
políticas constantes dos 
documentos oficiais.   

Realizou-se junto aos coordenadores de curso 
o dia “D” onde os cursos eram livres para 
praticar uma atividade vinculada a  
responsabilidade social  e atividades com os 
alunos que interagissem com a comunidade 
local.  
Efetivação de parcerias firmadas pela 
Instituição com mais de 300 empresas da 
região, através do setor E3 – Estácio, Estágio e 
Empregos, assim, oportuniza-se o 
desenvolvimento sustentável da região quanto 
a empregos e estágios para alunos e também 
para a comunidade não acadêmica. 
Divulgação, através do E3, 8.281 vagas de 
estágio e 6.251 vagas de empregos. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Minimizar as fragilidades 
quanto ao desenvolvimento 
identificadas na sociedade da 
região. 

Tornar pública a disseminação 
do conhecimento e demonstrar 
sempre com ações práticas a 
importância da comunicação 
como ferramenta fundamental 
para solidificar o 

Incentivou-se a pesquisa com as bolsas do 
artigo 170 e publicações por parte de mestres e 
doutores nas revistas da IES. 
Solidificou-se a proposta de relacionamento 
com os meios de comunicação da Grande 
Florianópolis através da assessoria e imprensa 

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, 
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compromisso social de uma 
instituição de ensino superior. 
 

com a All Press juntamente com o setor E3 
que a instituição possui que trata 
especificamente da comunicação com 
parcerias em estágios e empregos aos alunos. 

com nossas parcerias, a 
disseminação do conhecimento.  

Manter as atividades que 
possam dar continuidade ao  
desenvolvimento profissional 
e condições de trabalho aos 
docentes e técnicos 
administrativos. 
 

Norteados pelos planos de cargos e salários 
Técnico administrativo e o dos docentes  a 
instituição criou como incentivo de produção e 
estímulo a capacitação o PIQ (Projeto de 
Incentivo a Qualidade Docente) e o PEP 
(Programa Estácio de Pesquisa ), bem como, 
cursos online para todos os funcionários e 
bolsa de 100% para os cursos de graduação e 
50% para a pós graduação nos mesmos 
critérios. 

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.  

Instituiu-se a participação dos  conselhos 
Consepe e Consup e colegiado de curso a 
participar das reuniões mensais com os  
representante de cada área dentro da 
instituição através de datas já determinadas em 
calendário interno da IES e com produção de 
Swot a cada reunião. 

Encontramos resistência por 
parte dos representantes 
discentes que muitas vezes 
resistem 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. 

Implementação de novos Laboratórios: para os 
cursos de Arquitetura, Engenharia Civil, 
Engenharia de Produção e Engenharia 
Ambiental e Jogos digitais. 
Atualização dos laboratórios específicos de : 
Redes de computadores, Design de Moda, 
Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem, 
Psicologia e Nutrição.  
Atualização dos laboratórios de Informática, 
Aquisição de 90 novas máquinas para salas de 
aula, 22 notebook para as coordenações de 
curso e 21 novas máquinas para o 

Sistema de compra muito 
burocrático. 
 

Orçamento planejado. 
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Administrativo. 
Instalação de 46 novos aparelhos de Data 
shows em sala de aula. 

Instituir para as avaliações 
internas já realizadas na IES 
(docentes, administrativo, de 
estrutura) um meio de 
divulgar os resultados já 
alcançados diante da avaliação 
institucional. 

Divulgou-se  através de murais, vídeos de 
ações já realizadas e incentivo através de 
grandes reuniões a importância do 
preenchimento da avaliação interna e 
apresentando a possibilidade de fazê-la em 
casa através do nosso Sistema Informatizado 
de Ensino. 

Os alunos 94%  de adesão 
quanto ao 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 discentes.  

Estruturou-se um setor onde os vários 
segmentos (acadêmico, financeiro,  bolsas....) 
podem ser tratados em um único local: 
Secretaria Setorial de Alunos.  O setor tem 
atendimento agendado e em 2013 foram 
atendidos 22.057 atendimentos. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Os processos estão ficando mais 
rápidos, pois, o envolvimento 
de papéis é diminuído e a 
facilidade de o aluno poder 
realizar seus pedidos dentro do 
horário marcado. 

Nivelar o aluno quanto ao 
ensino em sala de aula 

Ofereceu-se aos alunos no ano de 2013 mais 
de 04 oficinas por curso nas disciplinas em que 
o aluno apresentou  maior dificuldade nos 
simulados preparados pela instituição.  

As oficinas dos sábados 
tiveram menos adesão as 
oficinas oferecidas durante os 
dias de semana fora de seu 
horário de aula. 

O aluno que participou gostou e 
se inscreveu em quase todas as 
oficinas oferecidas.  Houve um 
enriquecimento do 
conhecimento visto pelos 
professores em sala. 
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2.2 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. 

 

 

2.2.1 Dimensão II: Ensino  
 

 

Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 

 

 
2.2.1.1 Realizações  
 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES FRAGILIDADES POTENCIALIDADES

Oportunizar 
debates/discussões 
através de palestras. 
 
Palestras onde os 
convidados apresentam 
suas experiências 
profissionais.  
Aproximação de 
personalidades  da 
administração regional 

Ofereceram-se palestras com palestrantes 
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. As 
Coordenações de cursos organiza um ciclo 
de atividades na semana de aniversário do 
curso visando mostrar novas práticas da 
profissão, algumas palestras sobre 

Nenhuma fragilidade 
foi encontrada 

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 

Tivemos o prazer de receber alguns 
egressos que contribuíram com a 
explanação de suas experiências 
profissionais hoje no mercado de 
trabalho onde obtém sucesso. 
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com os alunos. empreendedorismo e vislumbrando as 
novidades do mercado;  
 

potencializa o 
planejamento de ações 
mais interativas. 

Expor os alunos a 
casos reais de trabalhos 
na área que unam 
Teoria e Prática 

Semana de bancas de TCC dos Cursos de 
Administração, Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Farmácia, Publicidade e 
Propaganda e Jornalismo.  

Nenhuma fragilidade 
foi encontrada. 

Participação de muitos 
alunos nas 
apresentações dos 
TCCs e a abordagem 
de cunho 
representativo e 
importante no que 
tange ao aprendizado 
de pesquisas e 
atualização da área. 

 

Oportunizar aos alunos 
o seu aperfeiçoamento 
dentro do curso, bem 
como, se preparar para 
o ENADE. 

Realização de duas oficinas com questões 
retiradas do banco de questões do INEP de 
ENADES anteriores, bem como, a oferta de 
oficinas ligadas as disciplinas que mais o 
aluno obteve dificuldades dentro das 
oficinas. 

As ações em sua 
grande maioria foram 
oferecidas aos sábados 
e alguns alunos não 
participaram. 

Os alunos participantes 
foram agraciados pelo 
melhor desempenho que 
tiveram no ENADE 
2013. 

 

Disseminar o Projeto ‘ 
Um minuto de Cultura’ 
para todos os cursos da 
instituição. 

O Projeto ‘ Um minuto de Cultura’ foi 
conhecido primeiramente pela abordagem da 
Professora Gladis do curso de Administração 
e aplicado a todos os demais cursos da IES 
realizando um sucesso no que tange a 
atualização e a manter o aluno com 
informação e hábito de leitura. 

Nenhuma fragilidade Todos os cursos aderiam 
o projeto em 2013 que 
se petrificou e que será 
aplicado também para 
2014. 

 

Possibilitar a 
composição da matriz 
curricular dos cursos 
com uma simbiose 
teórico/prática. 
Desenvolver o 
conteúdo das 

As aulas práticas das disciplinas 
profissionalizantes representam um 
diferencial da matriz, uma vez que são 
oferecidas a partir do 1º semestre dos cursos. 
A adequação da matriz Curricular às 
Atividades Estruturadas em determinadas 
disciplinas reforçam a teoria através da 

Nenhuma fragilidade 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 

Os espaços práticos dos cursos são: 
Salas de desenho, Sala de 
Modelagem; Laboratório de Costura – 
formando, Ateliê de Moda, 
Laboratório de anatomia, Laboratório 
de Enfermagem, Química, física, 
microscopia, maqueteria, clínica da 
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disciplinas práticas em 
laboratórios 
apropriados para as 
mesmas. 

prática. oportunidade de oferta 
de cursos de capacitação 
e extensão. 
O planejamento e 
implantação, das 
atividades pensadas pelo 
NDE dos cursos, 
estabelecem a dinâmica 
e democracia das 
coordenações destes. 

saúde, clínica de Fisioterapia, 
Laboratório de Macintosh, 
Laboratório de Radio e TV 

 
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, penal e trabalhista; atendimento 
jurídico à Comunidade externa, atendimento 
na cínica de saúde e na clínica de 
fisioterapia, atendimento de pacientes com 
sobrepeso e diabéticos através do projeto 
‘Atento’, estratégia real de publicidade com 
o projeto ‘Madrugadão’, bem como, 
assessoria publicitária e jornalística na 
Agencia de Publicidade e Jornalismo da 
Estácio – Amepp. 

 
 

As atividades de 
prática simulada 
exigem, muitas vezes, 
a criação do evento no 
sábado e quando isso 
ocorre a adesão é 
prejudicada. 
 

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, 
As atividades práticas 
reais proporcionam aos 
alunos a experiência, 
maturidade profissional 
e técnica, vivência e 
conhecimento de 
soluções para a 
diversidade vivenciada. 

 

Preparar 
adequadamente o aluno 
para o desafio de 
concursos públicos e 
do Exame da Ordem 

Realização das Oficinas de Reforço, 
consistindo em encontros aos sábados de 
manhã. 
Aplicação da oficina Periódica de 
Conhecimento em todas as disciplinas da 7ª 

Por serem as oficinas 
técnicas aos sábados, 
verifica-se uma baixa 
adesão dos alunos. 

As oficinas e os 
simulados permitem 
uma preparação 
específica e direcionada 
aos concursos públicos 
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dos Advogados à 10ª fases dos curso de bacharelado e de 4ª 
fase dos curso de tecnologia, mediante a 
realização de provas de conhecimento 
acumulado. 

e Exame da OAB, 
permitindo-lhe resgatar 
conteúdos de fases 
precedentes, bem como 
consolidar as noções 
apreendidas ao longo do 
curso. 

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. 
 

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 
alunado adota 
postura passiva e está 
mais inclinado a 
aulas tradicionais 
ministradas e 
conduzidas pelo 
professor em sala. 

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 
protagonista na 
construção do 
conhecimento 
autônomo. 

 

Promover o impacto 
Social e Midiático 

Foram desenvolvidas atividades 
comunitárias. 
CURSO DE ENFERMAGEM: 
- “Educação em saúde: prevenção da 
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus”  
- “Projeto de Extensão Humaniza Estácio - 

Pouco envolvimento 
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 
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Enfermagem”  
- Programa Estácio na Escola: “Projeto de 
Extensão Adolescer”  
 
CURSO DE PSICOLOGIA: 
- Clínica Escola de Psicologia: “Assistência 
psicológica à comunidade” 
 
CURSO DE DIREITO: 
- Núcleo de Prática Jurídica: “Assistência 
jurídica e judiciária à comunidade” 
 
CURSO DE FARMÁCIA: 
- “Trote solidário” - coleta de sangue 
- “Projeto de Extensão Descarte adequado de 
medicamentos vencidos e em desuso”   
CURSO DE NUTRIÇÃO:  
- “Projeto de Extensão Atento Kids” "  
CURSO DE ARQUITETURA:  
- Programa Estácio na Escola: “Projeto de 
Extensão Arquitetando na Escola” "o arquivo 
não foi anexado na mensagem" 
 
CURSO DE DESIGN DE MODA:  
- “Dia de Moda no Asilo”   
 - “Malharia Social”  
 

responsabilidade e 
compromisso 
profissional 
Fazendo com que os 
alunos tornam-se 
agentes de 
transformação da 
realidade prática 
vivenciada no contexto 
das instituições através 
de uma metodologia 
problematizadora. 

Propor práticas 
institucionais que 
estimulam a melhoria 
do ensino. 

Realização de palestras e oficinas práticas 
dos cursos de Psicologia, Administração, 
Fisioterapia, Farmácia, Engenharias e 
Enfermagem, com profissionais 
convidados e contratados. 

Contar com a 
participação 
voluntária de 
profissionais da área. 

As atividades realizadas 
oferece a oportunidade 
ao acadêmico de 
ampliar os conteúdos; 
Preparação para o 
mercado de trabalho. 
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Assessoria para ONGS O curso de Jornalismo e de Publicidade e 
Propaganda, sob a orientação de professores 
e a equipe da agência de Jornalismo e da 
AmePP,  prestam serviços de análise de 
textos, produção de matérias e orientações 
jornalísticas para 06 ONGS de Florianópolis 
e São José.  

Nenhuma fragilidade. Os alunos desenvolvem 
a teoria com a prática, 
bem como, presenciam 
de atividades que 
envolvam a 
responsabilidade social. 

 Serviço é prestado gratuitamente. 

 Planejar, desenvolver 
e executar um Jornal 
no curso a fim de estar 
próximo das realidades 
de mercado. 

 O curso de Jornalismo veicula 
periodicamente o ‘Estácio Mural’ com 
informações institucionais através da agência 
de Jornalismo. 

 Nenhuma fragilidade.  Gerar desenvoltura nos 
alunos e proporcionar 
divulgação de notícias 
importantes e manter um 
nível grande de 
informações sendo 
geradas. 

 

 Promover ações 
ligadas aos TCCs 

 Parceria com emissoras de TV Câmera de 
São José e TV AL e TV das Assembleias 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.  

  

 Promover a 
capacitação para o 
mercado de trabalho 

Visitação a empresas e ciclo de palestras 
semestral dos vários cursos 

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. 
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2.2.2 Dimensão II: Pesquisa 
 

 

2.2.2.1 Ações realizadas 
 

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 que trabalham).  
Baixo nível cultural dos 
alunos (sem hábito de 
leitura). 
Pouca divulgação da 
pesquisa produzida.  

Incentivo através de bolsa 
de pesquisa para o 
acadêmico. 
 
A titulação dos docentes é 
compatível com o perfil de 
pesquisador. 
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Desenvolver concomitantemente 
atividades de ensino e pesquisa. 
 

Desenvolvimento de projetos 
assistenciais de ensino e 
pesquisa nas atividades 
acadêmicas. 

Pouco interesse dos alunos, 
pois além da alegação de não 
possuir disponibilidade de 
tempo, não se identificam 
com atividade de pesquisa. 
 

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 titulação 
de mestrado ou cursando 
doutorado 

 

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 a: 1) falta de 
disponibilidade de horário; 
2) falta de interesse (não há 
obrigação de escrever); 3) 
baixo nível cultural dos 
alunos (sem hábito da 
leitura). 

O acadêmico passa a 
produzir e comunicar o 
conhecimento científico 
elaborado na IES, 
contribuindo para o 
aprimoramento da sua 
formação e consequente 
preparação para o mercado 
de trabalho. 

O aluno atual não se 
reconhece como acadêmico 
de uma instituição que 
produz conhecimento e sim 
como aprendiz de um curso 
profissionalizante, cuja 
expectativa é maior nas 
atividades de natureza 
prática do que teórica. 
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Consolidar e ampliar as ações dos 
Núcleos de Pesquisa dos Cursos 
de Graduação com o Programa 
Estácio de Pesquisa Docente 
(PEPD) do Centro Universitário 
Estácio de Sá de Santa Catarina. 
 
 

Fortalecimento dos Núcleos e 
Grupos de Pesquisa da IES e 
aumento da produção 
científica dos docentes com a 
criação do PEPD: 
- 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). 
- Grupo de Estudos e 
Pesquisa do Curso de 
Psicologia 
- Núcleo de Pesquisa e 
Estudos do Curso de 
Fisioterapia (NUPEF) 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 

Incentivo à pesquisa 
curricular e extracurricular 
do acadêmico a partir das 
atividades de pesquisa da  
IES: PEP, Art. 170, Art. 
171 e TCC. 
Aumento da produção 
científica nas áreas de 
atuação dos docentes 
engajados no PEPD. 
Maior aderência dos 
docentes à IES devido ao 
aumento da carga horária 
para o desenvolvimento da 
pesquisa proposta. 
 

 

Divulgar nas Revistas Científicas 
da IES os trabalhos científicos 
desenvolvidos pelos grupos de 
pesquisa do Centro Universitário 
Estácio de Sá de SC e da 
comunidade científica em geral. 

Publicação de artigos nas 
Revistas Científicas da IES:  
- Revista Estácio Saúde 
- Revista Papirus 
- Revista Estácio Comunica 
- Revista Estácio Jurídica. 
 
 

Pouca divulgação de 
algumas destas revistas para 
o corpo docente e discente. 
A falta de publicação atual 
na maioria das revistas. 
 

A imediata resposta da 
comunidade acadêmica 
denota uma boa aceitação 
da proposta editorial e 
sugere, no futuro, a partir 
do aumento de textos 
recebidos, alcançarem 
maior nível editorial e 
científico. 
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2.2.3 Dimensão II: Extensão 
 

 

2.2.3.1 Ações realizadas 
 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Projeto de Extensão - 
Malharia Social: 
Proporcionar a capacitação em 
costura para detentas do Presídio 
Feminino de Florianópolis. 

Os alunos do Curso de Design 
de Moda contribuíram para a 
formação (capacitação) de 
detentas do Presídio Feminino 
de Florianópolis em costura 
(num primeiro momento), e 
num segundo em moda e 
economia criativa. 

Nenhuma fragilidade  
foi detectada. 
 

Contribuição para a formação 
do discente e auxílio às 
detentas com a capacitação em 
costura. 

 

Projeto de Extensão - Rede 
Amiga: 
Realizar a inclusão digital em 
crianças e jovens de instituição 
carente. 
 
 

O projeto Rede Amiga, com o 
objetivo de captar a doação de 
equipamentos eletrônicos 
inservíveis, recondicionou-os 
para o uso e doação a 
entidades carentes.  Foram 23 
máquinas doadas para 02 
entidades carentes. 

Nenhuma fragilidade 
foi detectada. 

Contribuição para a 
capacitação e formação do 
discente e auxílio a pessoas 
carentes 
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Projeto de Extensão - Atenção 
Farmacêutica: 
Realizar ações que promovam o 
uso racional de medicamentos e 
fortalecer o crescimento 
intelectual dos acadêmicos do 
curso de Farmácia. 

Orientação à população sobre 
o uso racional de 
medicamentos.   Através da 
intervenção dos farmacêuticos 
nas escolas, ILPI, hospitais,  
com palestras e folders 
explicativos, bem como, 
palestras no auditório para 
alunos e comunidade geral. 

Nenhuma fragilidade 
foi detectada. 

Contribuição para a 
capacitação e formação do 
discente e auxílio à 
comunidade em geral. 

 

Projeto de Extensão - Estácio 
Verde - Fitoterapia Racional: 
Informar a população para a 
utilização correta das plantas 
medicinais. 

Conscientização da população 
para o uso correto das plantas 
medicinais, assim evitando 
intoxicações, interações 
medicamentosas, promovendo 
a cura. São realizados 
encontros mensais 
principalmente com 
voluntários da pastoral da 
saúde, com aulas teóricas e 
práticas. 

Número pequeno de 
acadêmicos 
participantes no 
projeto. 

Contribuição para a 
capacitação e formação do 
discente e auxílio à 
comunidade em geral 

 

Projeto de Extensão - Coleta 
de Sangue - Trote Solidário: 
Incentivar alunos e funcionários 
da IES bem como a comunidade 
da regiã para a doação de sangue 
ao Hemocentro de Santa 
Catarina (HEMOSC). 

O projeto visa a 
conscientização dos 
acadêmicos, funcionários e a 
comunidade da região para a 
importância da coleta de 
sangue aos hospitais.  O 
processo ocorre no início dos 
semestres com a presença do 
HEMOSC que realiza a coleta 
de sangue diretamente no 
campus. 

O HEMOSC não tem 
condições de ampliar a 
coleta por falta de 
funcionários.  
Máximo de 60 senhas 
para o período 
matutino e vespertino, 
cada. 

A campanha realizada em 
todos os semestres permite aos 
acadêmicos trabalhar em 
conjunto com o HEMOSC e 
perceber novos âmbitos de 
ação profissional. 
 
Conscientização do aluno para 
com a responsabilidade social, 
bem como, beneficia muitos 
pacientes necessitados.  
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Projeto de Extensão - Atento: 
Contribuir para melhorar os 
hábitos alimentares da 
comunidade com distúrbios de 
obesidade, dislipidemia, 
cardiopatias e diabetes, com 
acompanhamento nutricional. 

Orientação nutricional da 
comunidade com distúrbios de 
obesidade, dislipidemia, 
cardiopatias e diabetes. 

Nenhuma fragilidade 
foi detectada. 

Adesão ao projeto diante dos 
benefícios vistos pela 
comunidade. Atualmente o 
projeto atende também 
crianças no Projeto ‘Atento 
Kids’. 

 

Projeto de Extensão - 
Adolescer: 
Proporcionar a sensibilização e 
discussão acerca da sexualidade 
com adolescentes escolares por 
meio de atividades educativas na 
escola 

Realização de palestras de 
educação para o auto-cuidado, 
abordando a sexualidade na 
adolescência e voltadas aos 
adolescentes e jovens 
regularmente matriculados nas 
Escolas Públicas da Grande 
Florianópolis.    .  

Nenhuma fragilidade 
foi detectada. 

Contribuição para a 
capacitação e formação do 
discente e auxílio à 
comunidade em geral 

 

Projeto de Extensão - 
Fisioterapia Desportiva:  
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. 

Participação voluntária 
dos alunos nas 
atividades. 

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 bem como em 
eventos esportivos externos 
(corridas, jogos, lutas, etc.). 
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Projeto de extensão - 
Humaniza Estácio: 
Proporcionar orientações sobre a 
gestação às puérperas e 
familiares, no período pré e pós-
natal. 
 

Promoção da saúde no 
processo de parto e 
nascimento. Foi construído de 
forma articulada com os 
projetos pedagógicos dos 
cursos/áreas envolvidas, quais 
sejam: Enfermagem, 
Psicologia, Fisioterapia e 
Nutrição.  Compreende-se que 
as atividades realizadas nesse 
projeto, privilegiam a 
comunidade envolvida como 
sujeito do seu próprio 
desenvolvimento, tornando-a 
independente de modo 
consciente e intencional para o 
auto-cuidado e para o cuidado 
com o recém-nascido.  

Participação voluntária 
dos alunos nas 
atividades.  

Contribuição para a 
capacitação e formação do 
discente e auxílio à 
comunidade em geral. 

 

Projeto de extensão - 
Fisioterapia na Escola: 
Proporcionar orientações aos 
escolares acerca dos distúrbios 
posturais e sexualidade. 
 

Atividades de avaliação do 
peso da mochila escolar em 
relação ao peso corporal, 
avaliação postural, orientações 
sobre distúrbios posturais e 
hábitos corretos, educação em 
sexualidade (doenças 
sexualmente transmissíveis, 
gravidez na adolescência, etc.)

Participação voluntária 
dos alunos nas 
atividades.  

Contribuição para a 
capacitação e formação do 
discente e auxílio à 
comunidade em geral. 
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Projeto de Extensão - Coleta 
de medicamentos vencidos ou 
em desuso: 
Realizar ações nas escolas que 
orientem sobre o descarte 
adequado de medicamentos 
vencidos ou em desuso. 

Realização de palestras 
educativas sobre os prejuízos 
do descarte inadequado (pias, 
ralos, lixo, etc.) dos 
medicamentos vencidos ou em 
desuso. 

Participação voluntária 
dos alunos nas 
atividades. 

Contribuição para a 
capacitação e formação do 
discente e auxílio à 
comunidade em geral. 

 

Atividades de Extensão 
Universitária: 
Oferecer atividades práticas para 
reforçar o conhecimento teórico 
apreendido pelos acadêmicos da 
IES. 

Atividades práticas de 
extensão, voluntárias, 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). 

Participação do curso em um 
projeto interdisciplinar, 
“Humaniza Estácio”, com 
atuação no Hospital Regional 
de São José.  

Participação voluntária 
dos alunos nas 
atividades.  

As Atividades de Extensão 
Universitária 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. 

 

 

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 
Acadêmica dos cursos, com 
palestras e oficinas referentes 
às áreas de formação de cada 
curso. 

Nenhuma fragilidade 
foi detectada. 

Participação de um grande 
número de acadêmicos nas 
palestras proferidas por 
profissionais qualificados e de 
entidades representativas. 
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2.2.4 Dimensão II: Pós Graduação 
 

 

2.2.4.1 Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 
 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Aproximar o aluno, instituição e 
empresas através do Espaço 
Estágio e Emprego – E3 
fomentado pelos cursos de Pós-
graduação. 

Divulgação através de e-mails e 
comunicações no aluno on-line 
dos acadêmicos e parceria com 
empresas. 

Baixa procura por parte dos 
acadêmicos de pós-graduação 
por ser um projeto novo. 
 

Número considerável de 
empresas cadastradas. 

 

Ampliar o leque de cursos de 
pós-graduação. 

Elaboração de novos projetos. 
Contatos dos novos 
coordenadores e empresas. 
 

A captação, em alguns cursos, 
não corresponde com a 
necessidade do curso. 

Alguns cursos, com novo 
formato, apresentam maior 
visibilidade aos alunos. 
O tempo do curso, com aulas 
somente aos sábados 
(quinzenalmente) é mais um 
ponto atrativo. 

 

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 com a presença de 
palestrantes qualificados na 
área da temática. 

Pouca adesão por parte 
dos acadêmicos 
quando o evento ocorre 
no sábado. 

Participação de um grande 
número dos acadêmicos e a 
contribuição das palestras na 
formação profissional dos 
mesmos. 

Cada curso realiza palestras 
específicas em suas áreas de 
atuação. 



36 
 

 

Montar novas parcerias. Contato com pessoas e institutos 
qualificados através de um 
funcionário específico destinado 
a visitas nos estabelecimentos. 

É bastante burocrático o sistema 
de contrato. 

Autonomia financeira do 
parceiro potencializa a oferta 
e andamento dos módulos do 
curso. 

 

Otimizar o espaço físico do 
setor. 

A pós-graduação passou a 
atender juntamente com a 
Secretaria Geral do Aluno e 
outros cursos formando uma 
equipe maior e mais concisa para 
o atendimento denominados: 
Secretaria Setorial de 
Atendimento. 

Dificuldade do pessoal do setor 
de atendimento reconhecer os 
alunos de pós como alunos 
dentro do perfil de atendimento.
Alguns caminhos da pós dentro 
do sistema são novos e 
precisam de treinamento. 

Possibilidade de novo 
treinamentos. 
Segurança nos processos de 
pós graduação, onde aluno e 
coordenador ganham em 
eficácia nos 
encaminhamentos. 

 

 

2.3 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 

 

 

2.3.1 Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 
 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Projeto de Extensão Rede 
Amiga: 
Realizar a inclustsão digital 
em crianças e jovens de 
instituição carente. 

Recuperação de 
microcomputadores doados 
pela comunidade para 
entrega em escolas e 
instituições carentes. 

Nenhuma fragilidade 
foi detecta. 

Inclusão digital para 
comunidades carentes. 

Curso responsável: Tecnólogo em Redes de 
Computadores 
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Projeto Broto de Papel: 
Sensibilizar e estimular o 
corpo discente, docente e 
administrativo da IES sobre 
o cuidado com o meio 
ambiente com ações de 
reciclagem do papel e sua 
finalidade social aos 
funcionários de serviços 
gerais. 

O projeto se caracteriza por 
sua importância ambiental de 
destinar corretamente o papel 
que não será mais utilizado.  
Participação de todos os 
docentes, funcionários 
técnicos administrativos e o 
pessoal terceirizado, 
responsáveis pela limpeza do 
campus.  
Todo o material recolhido e 
picotado pela equipe 
responsável pela limpeza do 
campus e armazenado em 
um depósito específico até a 
sua venda.  
O Broto de Papel vai além 
da sua importância quanto ao 
meio ambiente.  Ele é 
também de cunho social, 
uma vez que, todo o valor 
arrecadado das vendas é 
distribuído no final do ano ao 
pessoal terceirizado 
responsável pela limpeza do 
campus.   
 

Pouca divulgação do 
projeto para os alunos 
e professores. 

Para o corpo técnico 
administrativo e os 
docentes que conhecem o 
projeto ele funciona muito 
bem e desponta-se com 
sucesso entre os 
envolvidos. 
Permite uma maior 
conscientização para a 
reciclagem de papéis cuja 
finalidade é uma ação 
social. 

Responsável: Pesquisador Institucional, 
Patrícia Medeiros 

Customização e reciclagem 
de roupas e acessórios: 
Capacitar jovens portadores 
e não portadores de 
deficiência na área da 
customização e reciclagem 

Planejamento das atividades 
e das responsabilidades de 
cada parte. 
Produção do Projeto e 
elaboração de cronograma de 
ação. 

A dificuldade de um 
estreitamento ainda 
maior das partes 
envolvidas em função 
do transporte do 
público-alvo de uma 

Promoção das ações dos 
próprios alunos e o auto-
reconhecimento de seu 
aprendizado no curso. 
Possibilidade de encontrar 
parceiros que possam 

Curso responsável: Design de Moda 
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de roupas e acessórios, 
visando a inclusão no 
mercado de trabalho com 
uma atitude empreendedora 
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. 

Desenvolvimento de 
atividades práticas 
(pedagógicas) com o 
público-alvo do Projeto. 
Produção e apresentação à 
comunidade dos resultados 
obtidos. 
 

parte para a outra. 
 

fornecer recursos, 
equipamentos e materiais 
(por doação ou parceria). 
Promover o Curso e IEs 
na comunidade da região 
de Florianópolis. 
Participação em feiras 
sociais, com a 
apresentação dos 
resultados obtidos no 
projeto. 
 

Trote Solidário: 
Sensibilizar e estimular os 
alunos e funcionários do 
Centro Universitário Estácio 
de Sá de Santa Catarina a 
doação de sangue ao 
HEMOSC, além de 
proporcionar uma integração 
dos veteranos com os 
calouros. 

Agendou-se junto ao 
HEMOSC a vinda da 
unidade móvel até a 
instituição 
 

O HEMOSC não tem 
condições de ampliar 
a coleta por falta de 
funcionários.  
Máximo de 60 senhas 
para o período 
matutino e 
vespertino, cada. 

Todos os alunos e 
professores do curso de 
Farmácia trabalham na 
sensibilização da 
comunidade Estaciana 
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 

Curso responsável: Farmácia 
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alunos veteranos e 
calouros. 

Educação para o 
autocuidado em saúde 
sexual e reprodutiva: 
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, 
junto aos adolescentes na 
Escola sobre métodos 
contraceptivos e prevenção 
de doenças sexualmente 
transmissíveis.   

Fez-se o agendamento da 
data de realização das 
atividades com a direção das 
Escolas; 
Realizou-se o levantamento 
das principais dúvidas dos 
adolescentes referente à 
saúde sexual e reprodutiva; 
Elaboração da 
atividade/oficina educativa 
pelos acadêmicos com 
orientação da professora com 
base nas dúvidas dos 
adolescentes; 
Realização das atividades 
educativas nas Escolas 
conforme disponibilidade 
das mesmas. 

Nenhuma fragilidade 
foi detectada. 

O evento não acarreta em 
custo para a IES. 
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 
de saúde de São José. 

Curso responsável: Enfermagem  
 

Projeto Atento: 
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. 

Desenvolveu-se 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 sequencia: 
Preenchimento da ficha 

Nenhuma fragilidade 
foi detectada. 

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. 

Curso responsável: Nutrição 
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cadastral 
Ficha de frequência 
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 

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. 
 

 

 

2.4 DIMENSÃO IV – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE  
 

 

2.4.1 Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 
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OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES

Prestar serviços gratuitos a 
pequenas e médias empresas 
da região de São José pela 
Agência Experimental de 
Publicidade e Propaganda do 
Centro Universitário Estácio 
de Sá de Santa Catarina 
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 
NUCON.  
Diversas empresas 
precisam de um 
trabalho especializado 
em publicidade e não 
tem condições de pagar 
por ele. 

  

Editar o Jornal Estácio 
Mural. 
Divulgar as ações do Centro 
Universitário Estácio de Sá 
para o público interno da 
Instituição. 
Promover a prática entre os 
alunos e bolsistas do curso 
de Jornalismo.  

Definição de pautas; 
Elaboração do texto; 
Edição; 
Cobertura Fotográfica; 
Revisão do material;  
Ilustração 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 
 

Divulgação interna e 
externa das atividades 
da IES é ampla uma vez 
que o jornal é mensal. 
Veículo aprofunda 
notícias relacionadas à 
instituição que já foram 
publicadas em outros 
veículos da Instituição e 
veicula reportagens 
especiais relacionadas à 
instituição. 

 

Proporcionar aos acadêmicos 
a vivência da construção de 
um veículo de mídia 
impressa, passando por todas 
as etapas de planejamento, 
pesquisa, implantação, 
produção e edição do Jornal-

Realização de pesquisas junto ao público 
leitor para identificação de necessidades e 
desejos. 
Tabulação e análise dos resultados da 
pesquisa. 
Definição de nome do jornal e discussão 
sobre a linha editorial. 

Demora na execução 
da edição por parte dos 
alunos. 
 

Infraestrutura oferecida 
para elaboração do 
Jornal-Laboratório. 
Possibilidade de 
mostrar ao público 
externo a produção de 
reportagens, editoração 

Importante ferramenta de 
aprendizado e aproximação do 
mercado de trabalho jornalístico.  
Prática de reportagem e edição 
em jornal com grande circulação. 
Além disso, o jornal-laboratório 
deve ser o espaço de 
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Laboratório. Definição do projeto gráfico. 
Construção de pautas jornalísticas. 
Confecção de entrevistas, reportagens, 
matérias, notas, fotos, ilustrações e 
demais conteúdos do veículo. 
Revisão do material produzido. 
Edição do material produzido. 
Pré-diagramação das páginas. 
Revisão da diagramação. 
Revisão da edição. 
Edição final. 
Acompanhamento do processo industrial 
de confecção do periódico. 

e edição dos alunos do 
curso de jornalismo 
sobre temas do 
cotidiano. 

experimentação de novas 
linguagens e propostas de 
abordagem jornalística, uma vez 
que não tem compromisso com 
questões comerciais.  

 
Atualizar os acadêmicos e a 
sociedade com notícias 
diversas 
 

Uso de painéis informativos na Praça de 
Alimentação e murais.  

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

A ação permite que os 
alunos possam estar 
devidamente 
informados e 
procurando menos a 
Secretaria Geral por 
informações gerais. 

 

Proporcionar aos alunos do 
Ensino Médio a vivência da 
IES, 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”. 

Realizou-se 02 visitas, em cada início de 
semestre, para a divulgação quanto a parti 
participação da Feira de Profissões, 
realizadas pelos coordenadores de curso,  
em colégios da rede pública e particular, 
nos municípios de Florianópolis, Biguaçu, 
São José e Palhoça.  

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

A feira de Profissões 
permite mostrar ao 
público externo os 
diversos cursos que o 
Centro Universitário  
Estácio de Sá possui, 
assim como toda sua 
estrutura física. 

 

Prestar serviços na área de 
comunicação e marketing 
para a IES. 
Contribuir para o 

Realizou-se  reuniões entre alunos e a 
direção da Estácio e os Coordenadores de 
cursos para a passagem do briefing e 
aprovação dos trabalhos. 

 A necessidade 
constante de renovação 
da equipe de 
estagiários da AME-pp 

Infraestrutura adequada 
da AME-PP. 
As ações desenvolvidas 
pelos alunos realmente 
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fortalecimento da Estácio na 
região. 
Propiciar aos alunos um 
contato real com o mercado 
de trabalho. 
 

Criou-se  um Planejamento de 
Comunicação. 
Criação de peças publicitárias, como 
logomarcas, revistas, anúncios, outdoors, 
flyers, malas-diretas, folders, comerciais 
de TV e spots de rádio através do Projeto 
‘Madrugadão’ 

 são produzidas e 
veiculadas.  
O contato direto da 
equipe da AME-PP 
com a Estácio permite 
uma maior vivência da 
realidade do cliente, 
possibilitando uma 
melhor visão e 
realização do trabalho. 

 

 

2.5 DIMENSÃO V – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DOS CORPOS DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU 
APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. 

 

2.5.1 Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 
 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES

Planejar Estratégias de 
Pessoal 

Semestralmente, são 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 
preenche um formulário manifestando sua 
disponibilidade de horas semanais para 
ocupação com disciplinas e/ou outras 

Contratação de 
alguns professores 
por pouca carga 
horária por 
incompatibilidade de 
horário.  

Agilidade e 
transparência no 
processo; 
Democratização na 
distribuição das 
disciplinas por 
professor. 
Permite que o professor 
manifeste suas 
limitações de horário às 

Projeto permanente que permite: 
Prever, qualitativa e 
quantitativamente, a necessidade 
de docentes para cada disciplina, 
de acordo com cada curso, antes 
de iniciar o próximo semestre 
letivo. 
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atividades acadêmicas na IES. 
Faz-se uma correlação entre estas 
informações e, na necessidade de novas 
contratações, é providenciado o processo 
seletivo. 

quais são acatadas 
dentro do possível.  
Os coordenadores são 
oportunizados dentro da 
organização com um 
cronograma para agilizar 
o processo seletivo de 
professores. 

Realizar Pesquisa de Clima 
Organizacional 

Realizar a pesquisa de clima 
organizacional através da intranet da 
instituição. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

A adesão foi de 92%, 
onde aumentou o 
número de participantes.

 

Recrutar, Selecionar e 
admitir novos Professores 

O PCP (Planejamento, Controle e 
Produção recebe a solicitação de pessoal 
(com perfil descrito)), solicitou 04 novos 
docentes para os cursos de Nutrição, 04 
Fisioterapia, 03 Farmácia e  09 
Enfermagem e mais 05 docentes para os 
cursos de Arquitetura e mais 05 docentes 
para o curso de Arquitetura e 04 docente 
para o curso de Jogos Digitais. 
Divulgou, através de edital, as vagas 
oferecidas. 
Os docentes cadastram-se no link da 
Estácio: http:\\ docs. Google.com diante 
do preenchimento de uma inscrição.  Os 
professores adequados foram chamados 
para entrevista diretamente com os 
coordenadores dos cursos. Os professores 
realizaram, além da entrevista, uma prova 
e ministraram uma aula. 

Nenhuma fragilidade. Divulgação das vagas, e 
por consequência mais 
possibilidades de 
escolha.  
Corpo docente 
qualificado e 
comprometido; 
Maturidade 
profissional; 
Cursos bem avaliados 
pelo MEC. 
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Recrutar, Selecionar e 
admitir Corpo Técnico-
Administrativo. 

O setor Recurso Humano recebeu a 
solicitação de pessoal (com perfil 
descrito), solicitando 21 admissões de 
funcionário e a aquisição de 19 
estagiários. 
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 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. 

Nenhuma fragilidade. 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. 

Respeitar e cumprir o Plano 
de Carreira do Corpo 
Técnico Administrativo 

O Plano de Carreiras do Corpo Técnico 
Administrativo existente vem sendo 
cumprido e respeitado. 
 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

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 

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 
administrativos encontram-se 
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ascensão na carreira. 
 

registrados na DRT – Delegacia 
Regional do Trabalho. 

Novo Plano de Carreira 
Docente 

Divulgação de um novo Plano de 
Carreiras para os docentes. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Os docentes foram 
reenquadrados e tiveram 
melhoria salarial tanto 
para especialistas, 
mestres e doutores. 

 

Melhoria no Plano de Saúde 
medial 

Houve um Plus no plano de saúde dos 
funcionários quanto a internação e 
acréscimo de tratamento dentário. 

Nenhuma fragilidade 
foi encontrada 

O plano teve melhorias 
sem ônus para o 
funcionário. 

 

Manter as Políticas de 
Benefícios 

Cumprimento dos benefícios legais 
estabelecidos por leis ou acordos coletivos 
de trabalho:  
- Uniodonto (desconto), 
- Medial (desconto de até 100% na 
mensalidade do plano com o salário até 
R$ 2.000,00 e acima deste valor o 
colaborador recebe desconto abaixo de 
100%) 
- Unimed (desconto) 
- Vale Refeição, 
- Estacionamento gratuito, 
- Gratuidade no seguro de vida, 
 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Alguns benefícios 
concedidos pelo acordo 
coletivo de trabalho são 
superiores aos 
estabelecidos pela CLT 
– Consolidação das Leis 
do Trabalho, como por 
exemplo, 9 dias de 
licença casamento. 
 

Projeto Permanente que propicia 
um maior comprometimento e 
qualidade de vida por parte dos 
colaboradores, em geral. 
 

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; 

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; 
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Benefícios e faixas 
salariais entre a média e 
acima do mercado, 
conforme pesquisa 
salarial anual. 

Redução do passivo trabalhista 
em função do cumprimento da 
legislação em vigor. 

Capacitar o Corpo Docente A Instituição oferece aos professores: 
Bolsas de estudos para Cursos de 
Graduação e Pós-Graduação (stricto e 
Lato sensu) 
Auxílio para participação em congressos, 
seminários, simpósios e eventos similares 
na área de atuação; 
Cursos de treinamento e atualização 
profissional; 
Licença, sem perda de vencimentos, para 
participação em Programa de 
Treinamento; além de outros previstos no 
Plano de Carreira.  
Participação do Programa Institucional de 
Qualificação Docente (PIQ) que funciona 
com aulas virtuais. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Permite o crescimento e 
o desenvolvimento 
pessoal e profissional 
dos docentes; 
Permite a diversidade de 
oportunidades de 
participação em cursos e 
eventos; 
Cursos bem avaliados 
pelas Comissões de 
Avaliação do MEC. 

Projeto Permanente que permite: 
Formação de um corpo docente 
de alto nível; 
Preparação e atualização do 
corpo docente; 
Melhoria e adequação às 
mudanças das práticas de 
trabalho; 
Desenvolvimento das 
competências individuais, 
envolvendo os conhecimentos, 
habilidades e atitudes do corpo 
técnico-docente. 
 

Promover a socialização e 
ambientação dos novos 
docentes 

No ato da admissão, o professor recém-
contratado é comunicado da necessidade 
de participar do encontro de novos 
docentes, cuja data é previamente 
agendada pela Vice-reitoria Acadêmica. 
Nesse encontro dá-se a apresentação de 
todas as áreas da instituição, onde todas 
tem a oportunidade de explanar sobre suas 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

O conhecimento amplo 
da cultura da instituição 
é facilitado, bem como a 
operacionalização dos 
processos 
administrativos e 
acadêmicos. 

Projeto Permanente que favorece 
o processo de inclusão do novo 
docente, de modo que possa 
inteirar-se com mais facilidade 
sobre as diversas áreas e 
atividades desenvolvidas na 
instituição, e incorporar as 
características da cultura 
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atividades e objetivos. 
Todos os professores participam de uma 
reunião com o Reitor da IES onde são 
esclarecidas regras de funcionamento da 
instituição como também a atuação 
esperada. 

organizacional. 
 

Capacitar o Corpo Técnico-
Administrativo e Gerencial. 

Além de oferecer os incentivos previstos 
no Plano de Carreira, a Instituição oferece 
bolsa de 100% para a graduação a seus 
funcionários e 50% para a pós-graduação 
nos mesmos critérios além dos cursos 
online disponíveis para o funcionário. 
 
 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

O crescimento e o 
desenvolvimento pessoal 
e profissional do corpo 
técnico-administrativo; 
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 

Contratou a 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. 
Disponibilizar planos médicos e 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Priorização da saúde e 
do bem-estar por parte 
da instituição com a 
realização das ações 
previstas. 
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 

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. 
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odontológicos a todos os funcionários. com qualidade de vida. 
CIPA atuante. 

Manter as Políticas de 
Controle: de assiduidade e 
pontualidade; 
Controlar o absenteísmo; 
Controlar as rotinas da 
Gerência de Recursos 
Humanos. 

Controle dos horários do Corpo técnico-
administrativo e docente 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 ajuste quando este 
trabalhar fora do seu horário padrão. 
 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Seriedade do sistema, 
fazendo com que todos 
cumpram as 
determinações de 
horários; 
 

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 ponto administrativo. 
Facilita as tomadas de decisões 
tanto administrativas quanto 
acadêmicas, buscando a 
excelência da qualidade dos 
serviços. 
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2.6 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 
 

 

2.6.1 Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 
 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES

Realizar a organização e 
gestão da IES 

Instituiu-se a produção de Swot para as 
reuniões de NDE que são apresentadas 
em reunião com a Reitoria. Os 
funcionários também produzem uma 
reunião semanal com seu gestor imediato 
a fim de tratar fragilidades e ampliar 
ideias inovadoras e construtivas. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Semanalmente o Reitor 
se reúne com membros 
do conselho e 
funcionários. 
Semanalmente a Vice-
reitoria Acadêmica se 
reúne com os 
coordenadores de curso 
e responsáveis por 
setores estratégicos. 
Os Colegiados de Curso 
e NDEs se reúnem uma 
vez por mês 

Há uma efetiva participação de 
todos na organização e gestão 
da IES. 

Obter o credenciamento do 
Ensino a Distância 

Execução do Projeto Pedagógico e 
protocolação no sistema e-MEC  

 Nenhuma 
fragilidade 
encontrada. 

Poder oferecer esta 
modalidade de ensino e 
poder contribuir com o 
desenvolvimento da 
região. 

  

Criar um Focal para atender Contratação de uma funcionária, Nenhuma fragilidade O processo fica mais  
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cada processo Civil a partir 
de 2013. 

estudante de direito para realizar a busca 
de subsídios ao Processo. 

detectada consistente diante de 
um focal específico. 
Hoje conseguimos 
reverter inúmeras ações 
protocoladas pelos 
alunos. 

 Reconhecer Curso de 
Design em Moda 

 Execução do Projeto Pedagógico do 
Curso 

 Nenhuma 
fragilidade 
encontrada. 

Autorizado pela 
Portaria 109 de 8 de 
fevereiro de 2008. 
Obtenção de nota 100% 
nas dimensões 
avaliadas 

Aguardando análise do 
processo de Reconhecimento. 

Ampliar o acervo da 
biblioteca 

Disponibilizou-se R$205.474,98 para  
aquisição de acervo bibliográfico 
específica no  orçamento. 
Realizado a compra de 1.813 exemplares 
e 176 títulos. 

Demora na entrega 
dos livros e 
dificuldade de 
encontrar alguns 
títulos. 

O acervo bibliográfico 
é ampliado 
semestralmente de 
acordo com a 
necessidade mediante 
revisão da bibliografia 
dos planos de ensino 
das disciplinas. 

Projeto permanente. 

Incrementar a capacidade de 
comunicação 
interdepartamental 

Revisão dos processos que exijam o 
envolvimento de mais de um 
departamento para a identificação de 
gargalos, omissões ou que  necessitem de 
melhoria. 
 
Planejamento dos processos 
administrativos. 
 

Treinamento de 
equipe nova é 
comum. 

Redução de problemas 
com processos como 
validação de 
disciplinas, 
transferências e  outros, 
que  necessitam 
transitar por vários 
setores:  financeiro, 
secretaria e 
coordenação onde há 
uma maior das 
informações passadas 
aos alunos em cada 
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departamento. 

Diminuição da rotatividade 
entre os técnicos 
administrativos 

Treinamento, valorização e manutenção 
de um canal de comunicação para os 
profissionais técnico-administrativos. 

A rotatividade traz 
prejuízo ao 
treinamento e 
aquisição da 
padronização do 
serviço.  
 

Grande capacitação e 
envolvimento dos/as 
líderes de cada setor. 

 

Implantação do 
planejamento de crédito 
garantido. 

O professor não perde créditos na 
instituição caso não tenha uma 
justificativa e não assine esta justificativa 
como ciente. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Redução de passivo 
trabalhista e 
contentamento dos 
professores 
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2.7 DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. 
 

 

2.7.1 Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 
 

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. 
Comprar novas estantes e separadores de 
livros. 

Temo exíguo de 
tombar todos os 
livros em um período 
curto de tempo tendo 
em vista que teríamos 
a previsão da visita 
de credenciamento 
EAD que foi 
cancelada pelo MEC. 

O acervo bibliográfico é 
ampliado 
semestralmente de 
acordo com a 
necessidade mediante 
revisão da bibliografia 
dos planos de ensino das 
disciplinas. 
 

A biblioteca em 2013 possuía 
aproximadamente 42.351 
exemplares de livros e 9.646 títulos 
de periódicos. 
 
Foram aplicados na biblioteca  o 
valor de R$ 205.474,98 em livros. 

Reestruturar as 
máquinas dos 
coordenadores, sala de 
professores, sala de TI e 
os técnicos 
administrativos. 

Foram substituídas todas as máquinas 
existentes e troca de todos os monitores 
para LCD, bem como, a instalação de 03 
impressoras multifuncionais. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Estrutura física 
adequada para receber 
os professores e 
funcionários. 
 

Com a melhoria dos equipamentos 
proporcionamos e aperfeiçoamos o 
acesso as fontes de informação a 
toda comunidade acadêmica e 
também a agilidade nos processos 
administrativos que dão suporte ao 
acadêmico. 

Avaliar 
permanentemente a 
infraestrutura física da 
IES.   

Otimização do espaço físico da sala dos 
professores, coordenadores e 
administrativo. 
Melhoria nas salas de atendimento.  
Criação de novos laboratórios didáticos 
para os cursos e atualização dos 
laboratórios de Informática. 

Não poder atender de 
imediato a todas as 
solicitações. 

Permiti ajustes e/ou 
mudanças na 
infraestrutura disponível 
para atender o corpo 
funcional, docentes e 
discentes através das 
demandas planejadas. 

Projeto Permanente 
As informações da avaliação foram 
repassadas à Pró-reitoria de 
graduação e aos Coordenadores dos 
cursos para servirem de subsídios 
durante a discussão dos resultados 
com o corpo docente e discente 
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Ajustes da iluminação das salas de aula. referente à Avaliação Institucional. 
 

Aquisição de novo Link 
para internet WI-FI de 
15 MB.  

Aquisição de Molden e o novo link para 
internet Wi-Fi 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Melhor acesso à internet 
por todos os professores 
e alunos. 

 

Instalar os novos 
laboratórios didáticos. 

Foi Instalado os novos laboratórios 

didáticos para os cursos de Arquitetura, 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção 

e Engenharia Ambiental e Jogos digitais 

Nenhuma fragilidade 
encontrada  

A diversificação e 
qualidade dos 
equipamentos, o espaço 
físico e a qualidade dos 
utensílios. 

 

Instalar 05 novas salas 
de aulas adaptadas para 
os cursos de 
engenharias. 

Foi adquirido 05 novas salas de aula para 

os cursos de Engenharias com carteiras e 

quadros específicos. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Salas de aulas adequadas 
ao curso trazendo 
contentamento ao 
professor e aluno e um 
maior aproveitamento 
das disciplinas. 

 

Atualização dos 
laboratórios de   
Redes de computadores, 
Design de Moda, 
Fisioterapia, Farmácia, 
Enfermagem, 
Psicologia e Nutrição 

Foram comprados novos Software, novos 
equipamentos e estruturação física do 
local 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 

A diversificação e 
qualidade dos 
equipamentos, o espaço 
físico e a qualidade dos 
utensílios. 

 

Criação do CED – 
Centro de Ensino a 
Distância  

Criação do CED com layout para 
biblioteca, laboratório de apoio, sala de 
reunião, sala de gravação, sala de gestores 
e professores, secretaria de aluno e sala de 
atendimento ao aluno.  

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Qualidade da estrutura e 
o planejamento do local.

 

Reestruturar o Núcleo 
de Prática Jurídica - 
NUPRAJ  

O setor ganhou nova estrutura com layout 
adequado à demanda. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

O setor ficou mais  
organizado quanto a 
estrutura física trazendo 
o benefício de poder 
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atender a demanda atual. 
Substituuir 
equipamentos de Data 
Show em sala de aula.  

Aquisição de 46 novos Data Show 
 

Nenhuma fragilidade. Verba disponibilizada 
no orçamento 2013 para 
aquisição de novos 
equipamentos. 

 

Realizar a manutenção 
da iluminação das salas 
de aula. 
 

Verificação periódica da luminosidade nas 
salas de aula. Troca de lâmpadas e 
reatores de todas as salas que 
apresentavam baixa iluminação. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

A boa iluminação 
permitiu aos usuários 
das salas de aula uma 
maior visibilidade do 
conteúdo exposto no 
quadro branco, 
facilitando a leitura.  

 

 

2.8 DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO. ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS, RESULTADOS E 
EFICÁCIA DA AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 

2.8.1 Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 
 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES

Promover a 
autoavaliação através da 
CPA. 

Reuniões Gerais CPA; 
Sensibilização dos corpos docente, 
discente e técnico administrativo; 
Elaboração do projeto da CPA; 
Reuniões periódicas; 
Seminários de Autoavaliação; 
Acompanhamento do projeto; 
Elaboração dos Planos de melhoria; 

Dificuldades no 
desenvolvimento da 
cultura de avaliação, 
refletindo-se no 
desenvolvimento de 
alguns dos programas 
e projetos realizados 
pela comunidade 

Reunir informações 
necessárias ao auxílio 
das tomadas de decisão 
dos gestores; 
- Orientar ações para o 
pleno cumprimento da 
missão e do PDI da 
IES; 

O programa de avaliação da 
CPA auxilia os gestores da IES 
no acompanhamento, execução 
e resultados das políticas, dos 
programas, dos projetos e das 
ações realizadas pela 
comunidade acadêmica. 
Projeto Permanente 
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Avaliação dos relatórios internos e 
externos; 
Divulgação dos resultados. 

acadêmica. 
Dificuldade no 
comprometimento 
dos representantes da 
sociedade civil 
organizada em 
participarem de todas 
as atividades 
propostas aos 
membros da CPA. 

- Estruturar novos 
programas e projetos 
capazes de reforçar a 
qualidade de ensino; 
- Auxiliar as diversas 
áreas da instituição a 
corrigir insuficiências e 
fragilidades. 

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 dos 
docentes; 
Utilização destas informações para 
compor a avaliação docente. 

Dificuldade em 
conscientizar os 
alunos e docentes a 
responderem os 
questionários de 
forma consciente. 

Resultados podem 
orientar as políticas 
institucionais, afim de 
melhorias no processo 
ensino-aprendizagem. 
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 
manutenção, ampliação e 
reestruturação de toda a sua 
capacidade estrutural.  
 

Apresentar os resultados 
da autoavaliação e da 
avaliação interna. 

Realizar reuniões com os docentes, Reitor, 
Pró-Reitorias, Coordenadores de Curso e 
funcionários. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Possibilitar a ampla 
discussão dos resultados 
obtidos. 

Possibilita uma maior reflexão 
dos resultados obtidos 
resultando em ações de 
melhorias da qualidade do 
ensino. 

Apresentar os resultados 
aos alunos. 

 Disponibilizar os resultados e gráficos em 
mural próprio. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Disponibilizar os 
resultados da avaliação 
interna aos discentes, 
docentes e funcionários 

Possibilitando aos acadêmicos 
um retorno da sua participação e 
mostrar as melhorias advindas 
dos resultados da avaliação 
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da IES. interna. 
 

 

A CPA entende que 2013 foi um ano de grande amadurecimento para a instituição quanto aos processos de Avaliação Interna, Externa e ENADE.  

Como Faculdade esta sempre tratou com muita responsabilidade as avaliações de um modo geral e fazia de seus relatórios um norte para as suas 

melhorias.  Em 2013 além da responsabilidade usual da IES esta observou com alguns critérios a cada relatório advindo e uma avaliação e com ele 

observou-se a maturidade da IES em administrar os resultados obtidos.  

 Na busca da erradicação das fraquezas apontadas no relatório passado: apontando, por exemplo, os investimentos, substanciosos, em 

laboratórios e atualização de equipamentos de sala (como manutenção de ar condicionado, melhorias no atendimento da secretaria e nas 

coordenações, entre outras). 

 Entender o processo ENADE com estratégia foi o lema de 2013 da IES que recebeu por primeira uma medida cautelar. As estratégias vem 

além do rigor da infraestrutura.  Hoje os NDEs de cursos ganharam mais horas para, em conjunto com as coordenações de cursos, obterem um maior 

tempo para pensar na parte pedagógica do curso. 

 Portanto, a CPA consegue ver um crescimento de amplo aspecto no que tange as avaliações na instituição a cada ano, e 2013 foi um grande 

salto. 

 

 

2.9 DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E EGRESSOS 
 

2.9.1 Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 
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OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES

Estreitar os vínculos da 
IES com alunos, atuar na 
melhoria dos serviços 
prestados. 

 

Atendimento da Ouvidoria hoje é também 
de forma online, agilizando o processo 
podendo este ser encaminhado a um 
processo disciplinar ou para o atendimento 
psicopedagógico. 
Divulgado em todas as salas de aula da 
IES, em forma de cartaz, o e-mail de 
contato com a Ouvidoria e o telefone de 
agendamento. 

As comissões para os 
processos 
disciplinares, quando 
necessários, são 
escolhidos por 
processo e não possui 
uma comissão fixa. 

Mas agilidade e 
objetividade em todo o 
processo.  Todos os 
processo saem com 
soluções definidas pelas 
comissões eleitas. 

 

Favorecer o processo de 
ensino/aprendizagem. 
Promover saúde e 
intermediar relações entre 
os alunos da IES, através do 
projeto “Apoio Psicológico 
e Psicopedagógico” 
 
 

Realizar os atendimentos quando 
procurado por discentes, docentes e 
funcionários. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada.  

As profissionais estão 
submetidas 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 das 
profissionais manterem 
sigilo de fatos e dados 
que possam expor as 
pessoas atendidas. 
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Reformular a forma de 
atendimento da Secretaria 
Setorial do aluno (SSA). O 
atendimento pode ser 
agendado previamente pelo 
aluno através do Sistema 
Informatizado do Aluno – 
S.I.A. Esse projeto deixa o 
atendimento mais ágil e 
confortável para o aluno 
evitando filas de espera.  

O sistema foi criado com interface do 
Sistema de Informação Acadêmica –
S.I.A. O aluno poderá agendar seu horário 
de atendimento para os vários assuntos 
mesmo de casa. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 

Rapidez no atendimento;
Eficiência da equipe; 
Controle/monitoramento 
dos processos. 

 

Atender a demanda de 
acordos financeiros para 
acadêmicos inadimplentes 
com a IES. 

A IES proporcionou um espaço específico 
com a empresa que negocia as 
mensalidades dos alunos e gera os
financiamentos e acordos para uma melhor 
tratativa com o aluno e uma maior 
privacidade. 

A empresa não 
negocia com dinheiro 
em espécie fazendo a 
sua negociação por 
cheque ou cartão. 

Resolver todas as 
demandas referentes a 
problemas financeiros
(acerto de crédito, 
inclusão/exclusão de 
disciplinas, etc.). 
Aperfeiçoar o 
atendimento presencial, 
possibilitando, assim, a 
satisfação de uma grande 
parcela de alunos. 

 

Oferecer ao aluno um canal 
de atendimento com o 
agendamento específico 
para resolver problemas 
financeiros ou de outra 
ordem que não tenham tido 
sucesso ou não encaixam-se 
nos padrões atendidos na 

O aluno tem ainda como agendar e ter o 
atendimento para problemas distintos dos 
que comumente ele encontra disponível no 
seu sistema de aluno ou na Secretaria 
Setorial do aluno.  

Nenhuma fragilidade. O aluno sente-se 
satisfeito com o 
atendimento que é 
realizado de forma 
personalizada. 
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Secretaria Setorial do aluno. 

Divulgar e oferecer bolsas 
de estudo, bolsas de 
pesquisa e formas de 
financiamento aos 
acadêmicos. 

O atendimento é realizado diretamente na 
SSA (Secretaria Setorial de atendimento) 
de forma agilizada, pois, o setor de 
protocolos e documentos encontra-se no 
mesmo espaço. 
 

 

Nenhuma fragilidade. 
  

Proporcional ao nosso 
aluno menos favorecido 
financeiramente de 
poder estudar com 
tranquilidade e sem ter a 
inadimplência como um 
empecilho. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

2.10 DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

 

2.10.1 Apresentação dos resultados alcançados: potencialidades e fragilidades 
 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

 Elaborar o orçamento 
anual. 

Reuniões com coordenadores das áreas 
administrativas e acadêmicas para 
projeção dos recursos necessários. 
Coleta de dados nas áreas. 
Elaboração da receita com base em dados 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Controle rigoroso dos 
gastos, a fim de evitar 
gastos desnecessários e 
excessivos. 
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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 do Consuni e 
Reitoria. 
Monitoramento e controle de acordo com 
o orçamento anual.  
Revisão e inclusão do novo ano. 

 Elaborar e analisar os 
Indicadores de 
Acompanhamento e 
Controle 

Analisar a situação econômica e financeira 
da instituição. 
Definir os indicadores a serem 
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. 
 

Ainda se faz 
necessário cruzar 
informações entre 
departamentos e 
coordenações. 
 
 

A Análise com maior 
profundidade dos dados 
históricos e do 
comportamento da 
concorrência, permite a 
cada participante uma 
revisão das estratégias 
que a empresa vem 
adotando ao longo do 
período estudado. 
 
Esses indicadores 
permitem que a  
empresa tenha maior 
eficiência nos seus 
controles. 

 

Captar e alocar os recursos Alocação de recursos para o custeio. Nenhuma fragilidade Gestão de Caixa e  
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Realização do planejamento orçamentário 
para cobrir as despesas e investimentos 
que asseguram a manutenção da 
infraestrutura necessária para o cotidiano 
institucional. 
Capitalização dos recursos para todos os 
projetos estabelecidos no PDI. 

encontrada. Competência com foco 
em resultados; 
Qualificação constante 
da equipe responsável 
pela gestão dos 
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 
encontrada. 

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; 

 
 

Monitorar e controlar o 
orçamento anual 

O monitoramento e o controle do 
orçamento anual são efetuados 
diariamente através de planilhamento que 
permite o comparativo de todas as contas 
de receita, despesas e investimentos 
orçadas e executadas. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Resultados emitidos 
com rapidez. 
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 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Recursos destinados à 
capacitação; 
Ampliação dos projetos 
de capacitação; 
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nos cursos da IES. 
 

Cumprir com as obrigações 
trabalhistas. 

Alocação de recursos necessários para 
cumprimento das despesas com folha de 
pessoal e suas obrigações legais. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Sistema informatizado. 
Pessoal qualificado.  
 

 

Investir em Infraestrutura e 
aparelhamento dos cursos. 
Ampliar a capacidade 
instalada, para atender as 
necessidades oriundas das 
atividades do ensino 
superior em função do 
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. 

Destinar recursos para investimentos em 
infraestrutura. 
Instalação de novos laboratórios e 
clínicas. Aquisição de acervo bibliográfico 
e equipamentos. 
 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Recurso aprovados e 
disponíveis para os 
investimentos; 
Projeto desenvolvido e 
executado por 
profissionais 
qualificados; 
Alguns cursos tiveram 
suas estruturas 
renovadas e atualizadas; 
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3  IMPACTO DA AUTOAVALIAÇÃO NA GESTÃO 
 

A CPA observou uma boa articulação entre o PDI e o PPI.  As propostas constantes no 

PDI do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina estão coerentes com a missão 

institucional. Em razão disso a IES obteve o reconhecimento do curso de Farmácia, recebeu a 

visita in loco para o reconhecimento de Psicologia e obteve a renovação de reconhecimento dos 

cursos de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e o Bacharelado de Fisioterapia e 

Nutrição. 

Seguindo com o rigor da qualidade e cumprindo com as políticas institucionais 

relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão a IES se propôs a um novo desafio, através de uma 

perspectiva de ampliação a instituição abriu os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia 

de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Jogos Digitais.  

 Em nosso primeiro ano como Centro Universitário a CPA observou 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 e o grande 

auxílio que tem sido para os cursos os NDEs com mais horas de dedicação para pensar no 

Ensino, na Pesquisa e Extensão juntamente com as coordenações de cursos e gestores.   

 A instituição já distribuía de forma gratuita, a todos os alunos o material didático que é 

capítulo de livros utilizados pelos professores como referência bibliográfica no preparo do 

conteúdo a ser ministrado, no entanto, o tablete oferecido para alguns cursos como Direito, 

Engenharias e Arquitetura veio a fortalecer a política de ensino da instituição com satisfação 

também para os alunos. Além disso, a instituição disponibiliza a Biblioteca Virtual, onde 

constam vários livros para leitura e pesquisa de autores conceituados. 

 A CPA orientou que a instituição realizasse alguns investimentos, tais como,  

montagem de laboratórios, compra de novas computadores e data show, manutenção de ar 

condicionado nas salas de aula e o estudo da iluminação das mesmas.  Esse processo refletiu 

positivamente entre os alunos e docentes.   

A política de Iniciação Científica e Pesquisa da Instituição, embora ainda sem grandes 

expressões, vem sendo, gradativamente, alicerçada com base no perfil do corpo docente como 

pesquisador.  A CPA sugeriu um maior número de bolsas de pesquisa oferecidas aos 

acadêmicos dos diversos cursos como forma de incentivo à pesquisa e orientou a redistribuição 

de horas aos docentes com perfil de pesquisador.  Essa proposta surgiu em face da 

transformação de Faculdade para Centro Universitário e hoje já temos em pauta nossa revista 

eletrônica para publicar artigos acadêmicos.  



65 
 

 

Outro item a se destacar é o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como um dos 

aspectos mais valorizados da pesquisa na IES. 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, que desde 2014, tem como orientadores de conteúdo e metodologia 

os mesmos professores. Os TCCs terão formatos de artigos e passarão por análise criteriosa a 

serem publicados na revista da instituição.   

Para a CPA fica claro que as atividades de Extensão do Centro Universitário Estácio de 

Sá de Santa Catarina tem como finalidade a ampliação e atualização dos conhecimentos sobre 

determinada temática, bem como a divulgação das atividades da IES e está muitíssimo bem 

estruturada na instituição.  

É a realidade também para com as atividades de Responsabilidade Social.  Os Cursos de 

graduação do Centro Universitário 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. Foi também proposto pela CPA que tivéssemos uma 

participação maior com as ONGs que trabalhamos e aumentamos de 02 para 06 ONGs 

assistidas.  

Em razão do credenciamento do Centro Universitário, há inúmeros ajustes indicados 

pela CPA.  Como exemplo deste processo de ajustes a instituição hoje centralizou os processos 

de pós-graduação em um operador específico (Gestão Operacional de Pós Graduação - GOP da 

Unidade). Essa determinante irá trabalhar positivamente nos procedimentos operacionais e a 

comunicação entre as coordenações de curso. Também foi criado na instituição a Pró-reitoria 

de pós-graduação no final de 2013.2 visando somar forças com a GOP e realizar com mais 

afinco todos os desígnios voltados para a pós-graduação.  

  No intuito de estarmos bem amparados quanto a comunicação da instituição com os 

seus Stakeholders a instituição tem hoje um professor de comunicação social para coordenar 

todas as atividades do NUCON (Núcleo de Comunicação) e faz mensalmente uma reunião com 

a equipe de assessoria de Imprensa da Estácio.  A proposta já surte excelentes resultados e as 

estratégias de marketing hoje conseguem ser realizadas com um tempo maior de elaboração. 

 A Instituição aderiu a ideia da CPA de realizar reuniões setoriais e semanais a fim de 

poder aproximar funcionário e gestor e poder obter um desempenho harmonioso das 

atividades.  Com isso a instituição, na avaliação de Clima organizacional, obteve um excelente 

resultado.   
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A CPA entende que a área de Recursos Humanos do Centro Universitário tem 

trabalhado no sentido de promover o bem estar dos colaborados no ambiente de trabalho então 

propôs que se colocasse ar condicionado na sala para funcionários que tem o desígnio de ‘Sala 

de Conforto’ e também sugeriu a negociação da melhoria no plano de saúde de todos os 

colaboradores. 

Além da sugestão de aumentar o número de reuniões do NDE, quanto a dimensão VI, 

também houve a reformulação das reuniões com Swot e a orientação e incentivo para a 

utilização do CONECTA que é uma rede social profissional específica para os funcionários e 

professores da IES onde se destaca a divulgação e apreciação de boas práticas e boa interação 

entre os funcionários, criado em 2013.   

Foi com base nos relatórios oriundos das visitas externas que obtivemos em 2013 e na 

avaliação institucional do aluno e professor, bem como, o trabalho realizado para o 

cumprimento da medida cautelar recebida no curso de Redes de Computadores que a instituição 

realizou com sucesso algumas obras, aquisição de alguns equipamentos e obras, bem como, a 

atualização de alguns laboratórios e a criação de outros. 

 Em relação a dimensão VII a CPA entende que o processo de autoavaliação da 

instituição, que é totalmente informatizado, prático e seguro e com o conforto de ser realizado 

na casa do aluno através de sua matrícula. No entanto, em 2013 a CPA foi atendida no quesito 

de parametrizar o sistema do aluno para que ele tenha acesso a todo o restante do sistema dado 

o momento que ele responde a todo o questionário.  A política vem de encontro em tornar o 

aluno habituado em poder utilizar-se mais da ferramenta. 

 Quanto ao atendimento ao aluno além de todos os programas de atendimento ao aluno 

foi contratado em 2013.2 um profissional para atuar em cima do Portal do Egresso. Esse novo 

ambiente estará em funcionamento para 2014 assegurando um canal permanente de 

comunicação e troca de informações com os egressos, auxiliando-os no processo de inclusão 

no mercado de trabalho terá mais opções, oportunidades e autonomia aos egressos.  

A CPA entende que neste seu primeiro ano o Centro Universitário 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. 
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4 PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO PARA 2014 
 

4.1 Propostas de Avaliação para 2014 -  Dimensão I 

 

NOVOS OBJETIVOS PARA 2014  AÇÕES PREVISTAS 
Protocolar e acompanhar os projetos de lançamento de 
cursos novos junto ao MEC: Bacharelado em Ciências 
Contábeis.  

Protocolar até 28/02/2014 o curso de 
Bacharelado em Ciências Contábeis. 

Obter o reconhecimento do curso de bacharelado em: 
Design de Moda 

Aguardar o desígnio de comissão 
avaliadora para o curso. 

Implantação dos laboratórios: Biomecânica, Ciências 
Morfológicas, Física III e Elétrica, Oficina de 
Maquetes, Habitação, Jogos Digitais, Técnica de 
Construções e Conforto Ambiental.  

Previsto em Orçamento e autorizado 

Atualização de 03 laboratórios de informática com a 
substituição de todas as máquinas. 

Previsto em Orçamento e autorizado 

Atualização semestral da Biblioteca com a aquisição de 
mais 1.200 exemplares e 150 títulos distribuídos para 
os cursos de Administração, Direito e cursos da Saúde. 

Previsto em Orçamento e autorizado 

 
 
4.2 Propostas de Avaliação para 2014 – Dimensão II Ensino  
  

 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 
Promover a Interdisciplinaridade Atividades Interdisciplinares com as 

diferentes disciplinas dos cursos. 
Propiciar uma aplicação prática dos conceitos 
ministrados com a prática de oferecer atividade 
estruturada para as disciplinas base do curso. 

Manter as Atividades práticas para 
aprimoramento dos conteúdos teóricos em 
Práticas Simuladas e Práticas Reais. 

Efetuar visitação técnica e saídas a campo para efetivar 
o conhecimento aprendido em sala de aula. 

Manutenção e Ampliação. 

Oportunizar debates/discussões através de palestras. 
Manutenção da semana do curso e de 
Fóruns realizados pelos cursos de 
graduação. 

 

 
4.3 Proposta de avaliação para 2014 Dimensão II – pesquisa 
 
 
 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 
Divulgar a produção científica com trabalhos em 
Congressos, Periódicos, entre outros meios de 
comunicação científica. 

Submissão e publicação das pesquisas 
realizadas, mediante recompensas em forma 
de bolsas (PEP, Art. 170, Art. 171 e TCC) e 
PEPD. 
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Realizar eventos científicos com divulgação parcial e 
final das pesquisas desenvolvidas pelos docentes do 
PEPD (Seminário de Pesquisa FESSC) 

Participação dos docentes nos grupos de 
pesquisa, com a efetiva troca de 
experiências entre os participantes. 

Promover a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão 
dos cursos de Graduação da IES concomitantemente. 

Participação e interação de discentes e 
docentes dos cursos de Graduação da IES. 

 

 

4.4 Propostas de avaliação para 2014 – Dimensão II Extensão 
 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Ampliar em 20% o número das atividades de Extensão 
Universitária com a criação de novas oficinas.  

Oferta permanente de oficinas pedagógicas.

Estimular os docentes para o desenvolvimento de 
cursos de Extensão em suas respectivas áreas de 
atuação.  O estímulo vem da possibilidade de o 
professor apresentar o seu trabalho no pré – fórum 
concorrendo a premiação por boas práticas acadêmicas.

Oferecer recursos para o desenvolvimento 
das atividades de extensão. 

 

 

4.5 Propostas de avaliação para 2014 – Dimensão II - Pós Graduação 
 

OBJETIVO AÇÕES PREVISTAS 
Otimizar os procedimentos administrativos Mapear as etapas de cada procedimento e 

definir estruturas bases a serem seguidas. 
 

Fortificar a coordenação na gestão de cada curso Reconhecer o coordenador como elo 
principal de comunicação entre 
professores, alunos e Gestor Operacional 
da Pós Graduação - GOP. 
Permitir acesso ao sistema (SIA) para 
gerenciamento administrativo de seu curso.

Adequar a estrutura de Pós-Graduação Ampliar o espaço físico de pós e destacar a 
identidade visual da mesma. 

Promover maior integração entre os cursos de 
graduação e de pós-graduação do Centro Universitário 
Estácio de Sá de Santa Catarina 

Promover maior participação dos 
coordenadores dos cursos de graduação 
nos cursos de pós-graduação. 
Realizar mais palestras dos cursos de pós-
graduação que possam ser ofertadas aos 
acadêmicos de graduação. 

Oferecer novas turmas de cursos de Especialização e 
criar novos cursos: Gestão de Projetos, Gestão 
Empresarial, Gestão Estratégica de pessoas e 
Marketing. 

Incentivar o corpo docente da IES a 
elaborar novos projetos pedagógicos. 
Buscar novos parceiros para viabilização 
de novos projetos. 
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 Abrir novas turmas dos cursos já 
existentes. 

Iniciar a publicação de artigos científicos Gerenciar, junto com a coordenação de 
cada curso, o desenvolvimento dos TCCs 
(alguns em artigo científico) para que 
ganhem o formato das Revistas Eletrônicas 
da cada área para publicação rápida dos 
mesmos. 

 
 

4.6 Propostas de avaliação para 2014 – Dimensão III 
 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 

Continuar elaborando novos projetos. Busca de novas parcerias em projetos de 
ação social. 

Ampliar em 20% o número de Projetos e Atividades de 
Extensão Universitária. 

Ampliação dos projetos e atividades de 
Extensão Universitária. 

 

 

4.7 Propostas de avaliação para 2014 – Dimensão IV 
 
 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 
Divulgar as ações da Instituição e temas relevantes à 
comunidade interna e externa. 

O Jornal Mural online, veicular as notícias 
no site institucional e em outras mídias 
através da assessoria de imprensa: All 
Press. 

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. 

Prestar serviços a IES através da Agência Experimental 
de Publicidade e Propaganda com participação dos 
acadêmicos na fase da proposta da ideia. 

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 com 
participação dos acadêmicos na fase da proposta da 
ideia. 

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 

Realizar reuniões entre alunos e 
empresários que necessitam dos serviços da 
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Publicidade e Propaganda com participação dos 
acadêmicos na fase da proposta da ideia. 

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. 

Incentivar publicações nas revistas da Estácio 
 

Montar uma normativa na qual solicita que 
todos os participantes do artigo 170 e 171 
publique um artigo na revista da IES. 

Ampliar o campo de divulgação das atividades da 
Estácio 
 

Montar um painel: informativo da Estácio e 
dispor de jornais on line e Alpress 
impressos. Divulgar em LCD as atividades 
da Estácio 

Atualizar os acadêmicos e a sociedade com notícias 
diversas 
 

Uso de painéis informativos na Praça de 
Alimentação. Reativar o Projeto: Rádio- 
Estação Estácio. 

 

 

4.8 Propostas de avaliação para 2014 – Dimensão V 
 

 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 
Publicar um edital de reenquadramento Docente em 
2014. 

- Lançar Edital disponibilizando as vagas 
no quadro de lotação para Mestres e 
Doutores, com a definição dos pré-
requisitos; 
- Proceder à classificação para posterior 
reenquadramento. 

Publicar em edital de reenquadramento Administrativo 
em 2014. 

- Lançar Edital disponibilizando para 
crescimento na carreira técnica 
administrativa; 
- Proceder a classificação para posterior 
reenquadramento. 

Recrutar e Selecionar novos Professores para 2014 Divulgar em edital as vagas para o corpo 
docente. 

Executar o Planejamento Estratégico de Pessoal para 
2014 

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 IES. 
Será feita uma correlação entre estas 
informações e, na necessidade de novas 
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contratações, é providenciado o processo 
seletivo. 

Estabelecer as novas diretrizes de contratação de 
estagiário – Programa PROGREDIR Desconto nas 
mensalidades também para os estagiários 

Além da contratação para 06 horas para 
qualquer estágio, estes passarão a ganhar 
um valor maior de estágio e agregará 50% 
de desconto na mensalidade de qualquer 
curso que estão cursando. 

Realizar a Pesquisa de Clima Organizacional - Verificar quais serão as ações propostas a 
partir do resultado da pesquisa de clima 
organizacional realizada em 2013; 
- Efetuar a comparação dos resultados com 
a pesquisa que será realizada em 2014. 

Realizar a Seleção e Admissão de novo Corpo Técnico-
Administrativo 

O processo para seleção terá início através 
do recebimento, pela Gerência de Recursos 
Humanos, de solicitação de pessoal (com 
perfil descrito), solicitando um novo 
colaborador para determinada área, desde 
que aprovada à vaga pela diretoria 
competente; 
As fontes de recrutamento utilizadas para a 
captação de currículos serão: 
Recrutamento Interno (somente 
colaboradores da Instituição).
Recrutamento Externo (banco de currículos 
de RH, contatos com o mercado e empresas 
terceirizadas de Recrutamento e Seleção). 

Realizar a Seleção e Admissão de novo Corpo Docente O processo para seleção terá início através 
do recebimento, pelo Recursos Humanos, 
de solicitação de pessoal (com perfil 
descrito), solicitando um novo docente para 
determinada disciplina. 
Divulgar as vagas através de Edital na 
página da Instituição. 
Realizar as inscrições de cada candidato. 
Selecionar os candidatos em duas etapas.  
Realizar o processo de admissão. 

Implantar o novo Plano de Carreira para o técnico 
administrativo. 

Atualizar o Plano de Carreira tal qual foi 
realizado com o Plano de Carreira docente.  

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 do 
Centro Universitário Estácio de Sá de Santa 
Catarina. 
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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; 

Socializar e Ambientar os Novos Docentes. Comunicar ao novo docente da necessidade 
de participar  do encontro de novos 
docentes, cuja data é previamente agendada 
pela Vice-Vice-reitoria Acadêmica. 
Apresentar aos novos docentes todas as 
áreas da instituição. 
Programar uma reunião dos novos docentes 
com a direção da IES onde são esclarecidas 
regras de funcionamento da instituição, 
como também a atuação esperada. O 
mesmo recebe uma co-orientação por 
escrito de alguns itens importantes sobre a 
IES no ato da assinatura de seu contrato. 

Capacitar os Docentes oferecendo-lhes a oportunidade 
de realizar cursos gratuitos na área do curso e didática.  

Oferecer aos professores capacitação 
prevista no Plano de Carreira. 

Capacitar o Corpo Técnico-Administrativo e Gerencial Oferecer aos funcionários os incentivos 
previstos no Plano de Carreira. 
Será oferecido aperfeiçoamento técnico 
através de cursos online a todos os 
colaboradores do grupo Estácio. 

Implantar o Guia Gestor e o Guia funcionário no ato da 
admissão 

Oferecer o Guia para o funcionário novo 
quer ele seja gestor ou não para uma melhor 
adaptação ao meio de trabalho. 

Manter o Programa de Medicina e Segurança do 
Trabalho 

Manter os serviços desenvolvidos 
anualmente por uma empresa terceirizada 
(SESI): 
- Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO 
- Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA 
- Laudo Técnico de Condições Ambientais 
de Trabalho – LTCAT 
- Exames médicos admissionais, periódicos 
e demissionais. 
- Consultoria para gestão da CIPA 

Realizar a Avaliação do Desempenho de Docentes. Utilizar o sistema de avaliação institucional 
online,  com uma bateria de perguntas 
indagando sobre os seguintes aspectos: 
didática do professor da disciplina, 
atualização e 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 
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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. 
Realizar as análises estatísticas. 
Divulgar os resultados. 

Manter as Políticas de Controle: assiduidade e 
pontualidade; controle de absenteísmo; controle de 
rotinas do setor de Recursos Humanos. 

Controlar o 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 ajuste 
quando este trabalhar fora do seu horário 
padrão. 
Controlar a corpo docente através do ponto 
biométrico situado na sala dos professores. 

Planejar um curso presencial para a integração da 
equipe de funcionários 

Oferecer um curso presencial a cada 
semestre para funcionários e gestores com 
ênfase na integração da equipe. 

 

 

4.9 Propostas de avaliação para 2014 – Dimensão VI 
 

 

NOVOS OBJETIVOS PARA 2014  AÇÕES PREVISTAS 

Incentivar os funcionários e docentes a utilizar a rede 
social profissional ‘Conecta’ criada em 2013 

A ideia é fazer com que todos os 
funcionários em 2014 possam aderir a esta 
rede social com ênfases nas atividades e 
boas práticas profissionais. 

Ampliação da estrutura visando novos laboratórios, tais 
como, Biomecânica, Ciências Morfológicas, Física III e 
Elétrica, Oficina de Maquetes, Habitação, Jogos 
Digitais, Técnica de Construções e Conforto 
Ambiental. e atualização da estrutura física. 

Na demanda de novas turmas há a 
necessidade de adequação de novos 
laboratórios e com a evolução do curso há a 
necessidade de criação de novos 
laboratórios, bem como, manter integra na 
preservação toda a estrutura física da IES, 
melhor detalhada na Dimensão VII. 

Trabalhar a conscientização do ENADE aos alunos de 
todos os cursos. 

Produzir neles a consciência de terem um 
conceito baixo no curso e 
consequentemente um diploma mais 
desvalorizado. 
Oferecer oficinas a partir das últimas duas 
fases do curso. 

Ampliação e modernização do laboratório de TI com 60 
novas máquinas. 

Previsto em Orçamento e autorizado 

Montar um fluxograma / POP (Procedimento Trabalhar um POP para que haja 
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Operacional Padrão) para as atividades mais 
complexas. 

padronização das atividades e segurança 
para o funcionário na hora de realiza-las 

Criar um sistema ‘Help Processo’ que ficaria na tela do 
computador, que pudesse ser consultado pelo pessoal 
de atendimento sempre que houvesse dúvidas no ato do 
atendimento. 

Manter a padronização dos processos e 
evitar informações erradas. 

Incrementar a capacidade de comunicação 
interdepartamental. 

Revisão dos processos que exijam o 
envolvimento de mais de um departamento 
para  a identificação de gargalos, omissões 
ou que  necessitem de melhoria. 

Diminuição da rotatividade entre os técnicos 
administrativos. 

Treinamento, valorização e manutenção de 
um canal de comunicação para os 
profissionais técnico-administrativos. 

Oferecer cursos de relações interpessoais na 
modalidade presencial. 

Manter a equipe coesa. 

Fazer reuniões de feedback semestralmente. 
Poder trabalhar com o retorno positivo ao 
funcionário e melhor indicar as correções 
das funções. 

Aumentar os horários de atendimento aos alunos EAD, 
parceria com a UNESA, de forma presencial e online 
em 10%. 

Prever o crescimento do público EAD 
mediante o credenciamento da instituição. 

 

 

4.10 Propostas de avaliação para 2014 – Dimensão VII 
 

 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 
Implantar os laboratórios específicos do curso de 
Arquitetura: 
Oficina de expressão e representação (maqueteria)  
Laboratório de Conforto Ambiental 
Laboratório de Informática (Softweare: específico e 
autocad) 

Adquirir equipamentos e materiais de 
consumo para o funcionamento dos 
laboratórios. 

Implantar os laboratórios específicos dos cursos de 
Engenharia Civil, de Produção e Ambiental 
Laboratórios de Física III 
Laboratório de Elétrica 
Lab. De Informática (Softweare: específico e autocad) 

Adquirir equipamentos e materiais de 
consumo para o funcionamento dos 
laboratórios. 

Construção do novo laboratório de Biomecânica de 
Fisioterapia e laboratórios de ciência Morfológica do 
curso de Enfermagem.  

Adquirir novos equipamentos e materiais de 
consumo para adequação dos laboratórios 
diante da evolução do curso. 

Aquisição de 60 novas máquinas para atualização das 
estruturadas nos laboratórios de informática 

Atualização do laboratório através de 
maquinas mais velozes e com maior 
capacidade de memória.  

Aquisição de 20 novos aparelhos de Data Show 
tornando completo o quadro de sala de aulas com a 
mídia. 

Deixar todas as salas de aula da IES com a 
mídia de Data Show. 
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4.11 Propostas de avaliação para 2014 – Dimensão VIII 
 

 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Garantir as análises estatísticas de cada questão do 

aluno 

A equipe da CPA montará relatórios 

semestrais com as estatísticas gerais e por 

curso de toda a avaliação institucional. 

Ampliar os canais de divulgação tanto internamente 

como externamente.  Vamos estar trabalhando com 

novos murais, bem como, novos banners externos. 

Manter o mural específico da CPA para 

que o aluno saiba onde buscar os 

resultados. 

 

 
4.12 Propostas de avaliação para 2014 – Dimensão IX 

 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Estreitar os vínculos da Instituição com alunos e atuar 
na melhoria dos serviços prestados. 
 

Ampliar a divulgação dos serviços de 
atendimento oferecidos pela IES. 
Ampliar horário de atendimento da 
Ouvidoria. 
Treinamento com os funcionários de 
atendimento. 
Agilizar o atendimento telefônico. 

Reestruturar o canal do Egresso.  Será um canal 
permanente de comunicação e troca de informações 
com os egressos, auxiliando-os no processo de inclusão 
no mercado de trabalho. 

Criar um banco de dados sobre os 
egressos no Portal do egresso em conjunto 
com o setor E3 (Espaço, Emprego e 
Estágio) que facilita a inserção do egresso 
ao mercado de trabalho. Possibilidade de 
mapear a trajetória profissional do egresso 
permitindo ofertas de empregos para os 
atuais discentes, desenvolvimento de 
produtos de interesses dos egressos (pós-
graduação e extensão). 

Manter facilitado o acesso do aluno, a qualquer hora e 
em qualquer lugar, às salas de aula, bibliotecas, 
secretaria e outros serviços educacionais online. 

Ampliação de ilhas de atendimento, 
facilitando e ampliando acesso dos 
acadêmicos ao Campus Virtual da Estácio. 

Oferecer aos acadêmicos um espaço para lazer. Elaborar um espaço com mesas para jogos 
de xadrex, damas, dominó, truco, etc. 
Adquirir as mesas e cadeiras. 
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4.13 Propostas de avaliação para 2014 – Dimensão X 
 

 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 
Planejar as diretrizes da Instituição. Elaborar o orçamento anual. 
Investir em novos cursos: Ciências Contábeis, 
Processos Gerenciais e Ciências Contábeis. 

Custos com protocolo e preparação do 
projeto pedagógico; Adequação da 
infraestrutura. 

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 como 
Congressos, Seminários e publicações em revistas; 

Financiamento de viagens e despesas para 
o corpo docente; Financiamento em 
tradução de artigos acadêmicos. 
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3 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 autoavaliação 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: 

a) As propostas de melhorias advindas dos debates entre as áreas, organizados pela CPA, 

permitiu uma sintonia fina e uma melhor integração entre as diversas áreas da 

Instituição; 

b) A participação de representantes de todos os atores institucionais no processo de 

autoavaliação dos projetos proporcionou maior transparência e um caráter democrático 

ao trabalho desenvolvido. 

c) 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. 

d) A prestação de contas à sociedade das atividades desenvolvidas pela Instituição 

conferiu maior transparência no cumprimento de sua missão. 

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

transformação de seu próprio projeto acadêmico-institucional. 
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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, 05 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

Patrícia Medeiros e Silva 
Coordenadora da CPA 

 

 
Flavio Augusto Serra Kauling 

 

 Gladis Teresinha de Oliveira Borges 

 

Melissa Watzko Eskelsen  Hallana Avrella Maria 

 

Duane Araujo Muller 

 

 Andressa Caroline Silva 

 

Emerson Batista Soares   



79 
 

 

ANEXO A – CONCESSÃO DE BOLSAS 
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ANEXO B – REGISTRO DA DIMENSÃO V 
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