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RESUMO 

 

O presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da Estácio FMJ, que 
tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e Extensão; 
Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade; e Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos 
Estudantes. Eixo 4: Políticas de Gestão: Dimensão 5 – Políticas de Pessoal; Dimensão 6: 
Organização e Gestão da IES; e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira), em atendimento à 
Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. O Documento, elaborado pela CPA tem como objetivo 
apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com base nas avaliações internas e 
externas realizadas em 2016. O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as 
fragilidades e pontos fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é 
importante instrumento para a tomada de decisões da IES e deve estar retratado nesse Relatório. 
O Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A 
autoavaliação da IES está consolidada no presente Relatório de Autoavaliação Institucional, que 
tem por finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de 
avaliação externa. Esse Relatório é elaborado pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre 
os dados coletados nas pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações 
externas (cursos e IES, incluindo o ENADE) e os documentos oficiais da IES.  Considera-se ainda, 
para a avaliação da IES, o Índice de Satisfação do Aluno (ISA) e a Pesquisa de Clima Organizacional 
- levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social da IES. O Programa de Avaliação 
Institucional da Estácio FMJ atende às três esferas: docentes, discentes e estrutura funcional da 
IES. Os resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e propositiva, 
detecção de limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam 
fomentadas para o desenvolvimento institucional. A CPA elabora pareceres relacionados às dez 
dimensões do SINAES avaliadas e recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os 
setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As 
oportunidades para melhorias e os pontos fortes identificados no processo de avaliação 
contribuem para a definição das estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados avaliativos 
contribuem para a avaliação do desempenho das estratégias e iniciativas implantadas no ciclo 
anterior, direcionando a revisão estratégica ou a manutenção das estratégias desenvolvidas. Em 
função da avaliação, novas estratégias e iniciativas podem ser definidas para superar as 
fragilidades identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, a cada ciclo de autoavaliação, 
elabora documentação com informações relacionadas a esse processo (resultados das pesquisas, 
ENADE, pontos fortes e fracos e evolução dos indicadores institucionais) e os apresenta à 
comunidade acadêmica. Os Coordenadores, com respectivos docentes e discentes, reavaliam e 
redefinem junto com os Gestores da IES, as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. A CPA 
acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES para verificar a implantação das melhorias sugeridas 
e dos planos de ação, no sentido de efetivar e garantir os compromissos da Instituição para com a 
sociedade.  Assim, todos os resultados avaliativos (internos e externos, incluindo o ENADE) são 
ferramentas gerenciais para a evolução da IES e para o planejamento das ações de melhoria 
necessárias.  Nessa direção, podemos indicar as recentes propostas de ações de melhorias (2015-
2016) advindas das análises da CPA: iluminação do campus, ampliação do acesso à internet via 
rede wifi, revisão dos compromissos de contratos com as empresas de fotocópias, melhorias na 
acessibilidade no campus, atualização das matrizes curriculares, dentre outras. Assim, a Avaliação 
Institucional constitui-se em um processo permanente de elaboração de conhecimentos e de 
intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas atividades da IES. A 
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autoavaliação é processo ativo na Estácio FMJ, realizado através de programa eletrônico de 
avaliação para a participação de discentes e docentes. Em 2016.1, no Processo de Avaliação 
Interna, a IES obteve 50% de adesão do corpo discente e a adesão de 30% do corpo docente à 
Avaliação. Em 2016.2, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 49% de adesão do corpo 
discente e a adesão de 81% do corpo docente. Entre as potencialidades apontadas nos processos 
de avaliação interna 2016, destacam-se: os resultados nos processos de avaliação do MEC e o 
reconhecimento da qualidade dos cursos por parte dos alunos, além da redução na evasão de 
estudantes em todos os cursos da IES. Como fragilidades, podemos apontar: o acesso ao campus 
ainda é um problema, embora este tenha sido reduzido alguns alunos afirmam dificuldades para 
chegarem ao campus de ônibus. Em 2016, os seguintes cursos receberam visitas in loco: 
Fisioterapia e Medicina. Os cursos de Farmácia, Fisioterapia e de Medicina participaram do ENADE 
2016. A IES tem, atualmente, conceito 2 (dois) no Índice Geral de Cursos (IGC). Atendendo às 
diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a CPA, ao longo do processo avaliativo, 
incorporou novos objetivos e manteve-se alerta ao acompanhamento das demandas a serem 
alcançadas, apresentando os resultados da avaliação institucional para os segmentos envolvidos, 
pontuando as ações de melhorias que visam alcançar as metas propostas no PDI. Um resumo 
desse Relatório, com as principais informações e resultados do processo de autoavaliação da IES é 
disponibilizado no site da IES (http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-de-medicina-
est%C3%A1cio-de-juazeiro-do-norte/cpa-avalia%C3%A7%C3%A3o-institucional/). Uma cópia 
integral do Relatório também é encaminhada pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos 
Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por 
todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. Ressalta-se que a ESTÁCIO FMJ 
preencheu e postou, em março do corrente ano, o Formulário Eletrônico para o seu 
Recredenciamento e aguarda o agendamento da visita in loco. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

O presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da Estácio FMJ, que 

tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e Extensão; 

Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade; e Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos 

Estudantes. Eixo 4: Políticas de Gestão: Dimensão 5 – Políticas de Pessoal; Dimensão 6: 

Organização e Gestão da IES; e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira), em atendimento à 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. O Documento, elaborado pela CPA tem como objetivo 

apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com base nas avaliações internas e 

externas realizadas em 2016. Organizado e coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

o trabalho reuniu contribuições de diversos setores institucionais, sendo construído de forma 

democrática, representando a intenção e a aplicação de uma gestão participativa e atenta a todos 

os seus públicos. Ressalta-se que a abrangência do 1º Relatório Parcial de 2015 englobou as 

informações referentes aos Eixos 1 e 2 e ações empreendidas pela CPA, na forma de uma 

exposição clara e especifica dos eixos trabalhados. Apresentou ainda uma breve compilação das 

principais ações e resultados oriundos dos Eixos subsequentes, ou seja, 3, 4 e 5. 

 

Durante o exercício 2016, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas pelos 

diversos setores da Instituição com o propósito de colher dados para subsidiar os debates 

realizados durante suas reuniões periódicas, bem como para acompanhar a implantação das 

propostas de atividades e a execução de mudanças apontadas pela comunidade acadêmica 

através dos processos de avaliação internos e externos. Ao longo dos seus encontros, a CPA 

discutiu os princípios da avaliação institucional, a participação da comunidade acadêmica, a ampla 

divulgação dos resultados obtidos e, sobretudo, como princípio fundamental, o uso destes dados 

visando à melhoria dos serviços prestados pela Instituição. 

 

O presente Relatório tem início com a apresentação Institucional proveniente da ampla 

participação e contribuição da comunidade acadêmica, destacando as ações realizadas nas 

dimensões citadas e reunidas na devida ordem dos Eixos 3 e 4 (estabelecidos pelo Sistema SINAES, 

Lei 10.861/2004 e positivadas no Art. 3), contemplando, para cada uma delas, os objetivos 

vinculados, assim como potencialidades e fragilidades encontradas. 

 

O Programa de Avaliação Institucional da Estácio FMJ atende a docentes, discentes e estrutura 

funcional. Os resultados da avaliação permitem a reflexão crítica e propositiva, detecção de 
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limitações e fragilidades, promovendo, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o 

desenvolvimento institucional.  

 

A IES utiliza o processo de avaliação institucional para identificar oportunidades de melhorias, em 

suas práticas administrativas e acadêmicas. Em 2016, a IES desenvolveu ações para superar as 

fragilidades apontadas nos seus processos de avaliação interna e externa, destacando-se: 

 Ampliação do acervo bibliográfico 

 Iluminação da área do bosque próximo às quadras de vôlei e futebol 

 Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos audiovisuais das salas de aula 

 Ampliação da Secretaria de alunos 

 Ampliação da área de atendimento no Núcleo de Pesquisa e de Extensão 

 Contratação de novos docentes com titulação stricto sensu 

 Ampliação dos campos de estágio 

 Aumento no número de bolsas para estudantes de graduação 

 Reestruturação do programa de iniciação científica 

 

Os resultados da avaliação interna são estudados e analisados pela CPA, Coordenação de Cursos e 

a Direção, para a identificação das fragilidades da IES. O principal objetivo dessas análises é a 

busca por oportunidades de melhoria e crescimento da percepção de qualidade dos serviços 

prestados pela IES. Destaca-se que, além da Avaliação Interna semestral, a IES investe na Pesquisa 

de Satisfação dos Alunos (PESA), realizada anualmente por empresa terceirizada. A IES considera 

ainda o Índice de Satisfação do Aluno (ISA), onde o discente e o docente avaliam a IES em termos 

pedagógicos e estruturais. Essa Pesquisa serve de base para a CPA agir frente às fragilidades 

detectadas e seus resultados ficam disponibilizados no SIA (Sistema de Informações Acadêmicas). 

O ISA é apurado a partir do seguinte cálculo: 

 

 

Adicionalmente, a IES promove a Pesquisa de Clima Organizacional realizada anualmente e 

respondida pelos colaboradores da área acadêmica e administrativa. Os pontos avaliados nessa 

Pesquisa são: Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura e Valores, 
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Reconhecimento e Incentivos, Liderança, Suporte e Engajamento. Para ilustrar os resultados dessa 

Pesquisa, são apresentados os índices de favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez 

questões mais favoráveis e menos favoráveis com seus respectivos índices.  É válido destacar que 

os resultados da Pesquisa são amplamente debatidos pelos gestores da IES. 

 

As potencialidades e fragilidades apontadas nos processos de avaliação interna e externa, no ISA, 

no PESA e na Pesquisa de Clima Organizacional são utilizadas para que ações sejam fomentadas, 

com vistas à regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas das avaliações.  

 

Após a divulgação dos resultados das referidas avaliações, é realizado um estudo através de 

ferramentas estatísticas e de análise de problemas, com foco na qualidade. São elaborados planos 

de ação com metas e prazos, visando eliminar e/ou mitigar os pontos de insatisfação apontados 

no Relatório da Avaliação Institucional e no PESA (Pesquisa de Satisfação dos Alunos), como as 

ações já elencadas acima.  

 

A Avaliação Institucional deve ser um processo contínuo por meio do qual uma instituição 

construa conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do 

conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância 

social. Para tanto, deve sistematizar informações, analisar coletivamente os significados de suas 

realizações, identificar pontos fracos, bem como as potencialidades, e estabelecer estratégias de 

superação de problemas, através da elaboração de planos de ação. 

 

Enquanto Instituição de Ensino Superior que visa à excelência acadêmica, a Estácio FMJ 

compreende que autoavaliação possibilita uma visão integrada das ações desenvolvidas pelos 

diferentes setores e pessoas; que possibilita reflexão e diálogo entre os setores e agentes 

envolvidos no processo, de forma que as demandas sejam identificadas, encaminhadas e 

atendidas em conformidade com o planejamento institucional. 

 

A sistematização das atividades da Comissão Própria de Avaliação - CPA está pautada em reuniões 

periódicas com os seus membros, onde são discutidos fatos do cotidiano da IES, ações de 

avaliação institucional e sugestões de melhoria. Atualmente, a CPA é composta por nove 

membros, conforme Regimento próprio, sendo dois representantes do corpo técnico-

administrativo, dois representantes docentes, dois representantes discentes e dois representantes 

da sociedade civil organizada. A CPA é autônoma e recebe apoio da Direção da IES, tendo 

inconteste credibilidade junto à comunidade acadêmica. De acordo com o Regimento Interno da 

IES, à CPA compete à condução e acompanhamento dos processos internos e externos de 
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avaliação, de sistematização e de prestação de informações solicitadas pelo INEP. A vigilância ao 

PDI atual tem recebido a atenção da CPA que zela pelo seu cumprimento e propõe novas ações, 

quando necessário. 

 

Importante também é a Ouvidoria, canal implantado para receber críticas, elogios, sugestões, e 

denúncias da comunidade interna e externa. Seu objetivo é o de estreitar os vínculos da IES com a 

comunidade interna e externa, estabelecendo diálogos e atuando no aprimoramento dos serviços 

prestados, bem como na prevenção de conflitos. A Ouvidoria é um serviço disponibilizado à 

comunidade interna e externa com atribuições de ouvir, encaminhar e acompanhar críticas e 

sugestões; funciona em local próprio, com pessoal especializado para o trabalho a ser realizado 

dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela sua regulamentação.  

 

São objetivos da Ouvidoria: (a) Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços 

prestados pela IES e os diversos segmentos de gestão administrativa, acadêmica e financeira da 

IES; (b) Contribuir para a solução de problemas administrativos, acadêmicos e financeiros, 

oferecendo à comunidade acadêmica informações e orientações sobre a legislação e as normas 

internas vigentes; (c) Estabelecer processo contínuo e dinâmico de interação entre os discentes, os 

docentes, a gestão administrativa e acadêmica e a sociedade em que se insere a IES; (d) Contribuir 

para a melhoria dos serviços prestados pela IES, por meio de permanente acompanhamento da 

atuação e dos procedimentos dos diversos segmentos de gestão, identificando as falhas e os 

pontos fracos da atuação institucional e indicando as ações e as alternativas retificadoras desses 

procedimentos; (e) Agir de modo proativo em relação a atos e procedimentos administrativos 

e/ou acadêmicos que se mostrem incompatíveis com o direito do usuário à informação e com a 

qualidade na prestação dos serviços.     

 

No Portal da Ouvidoria, as demandas poderão ser criadas através do link 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx, e estão disponibilizadas das seguintes formas: 

- Denúncias 

- Insatisfações 

- Elogios 

 

A Ouvidoria deve apresentar à IES as demandas ocorridas e encaminhamentos realizados. 

Havendo casos urgentes, a apresentação do mesmo e sua discussão devem ser realizadas assim 

que houver uma reunião da CPA; guardar sigilo quanto à identidade dos denunciantes, se 

solicitado, ou quando entender que a identificação possa lhes causar transtornos; direcionar 

mensagens a departamentos competentes, para que esses informem à Ouvidoria sobre 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx
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solicitação/reclamação/sugestão para que, em posse das informações, o Ouvidor possa dar 

respostas aos solicitantes. 

 

Ressalta-se ainda que, anualmente, a IES aplica o Questionário Sociocultural ao seu corpo discente 

como forma de conhecer melhor seu público alvo e adequar serviços e atividades ao seu perfil. 

 

Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a Comissão 

Própria de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, incorporou novos objetivos e 

manteve-se vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem alcançadas, definidas 

nas ações de melhoria propostas.   

  

A Estácio FMJ realizou, 87% das ações propostas para 2016, dessas 78,3% de forma integral, 8,7% 

de forma parcial e 13% das ações previstas não foram levadas a termo. Dentre as ações 

permanentes, 75% foram cumpridas e todas foram concluídas integralmente. 

 

Dentre as ações que foram previstas para 2016 e realizadas, destacamos: 

 Ampliação da área de atendimento no Núcleo de Pesquisa e de Extensão 

o Maior conforto no atendimento dos alunos 

 Ampliação da Secretaria de alunos 

o Maior conforto no atendimento dos alunos  

 Ampliação do acervo bibliográfico (permanente). 

o Mais opções para os estudantes 

 Ampliação dos campos de estágio 

o Mais oportunidades para comportar o número maior de alunos nos cursos em 

maturação 

 Aumento no número de bolsas para estudantes de graduação 

o Esta ação possibilitou que diversos estudantes pudessem dar continuidade aos 

estudos 

 Contratação de novos docentes com titulação stricto sensu 

o A maior titulação docente impactou na nota da IES e na experiência dos mesmos 

em sala de aula 

 Iluminação da área do bosque próximo às quadras de vôlei e futebol 

o Maior segurança para a comunidade universitária 

 Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos audiovisuais das salas de aula 

o Trouxe maior garantia de funcionamento das aulas ao longo do semestre, sem 

intercorrências 
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 Reestruturação do programa de iniciação científica 

o Importante para o desenvolvimento acadêmico e ofertou mais oportunidades para 

os estudantes com a oferta de bolsas, inclusive para os estudantes bolsistas. 

 Intensificação da divulgação das ofertas de cursos de graduação e pós-graduação nas 

cidades circunvizinhas (permanente). 

o Maior visibilidade da Faculdade nas cidades vizinhas e maior credibilidade do nome 

da IES 

 Ampliação da oferta de cursos de pós-graduação (permanente). 

o Proporcionando mais opções para os egressos da IES para se capacitarem assim 

como para os demais profissionais da região 

  Expandir o quadro técnico-administrativo da IES 

o Trouxe maior agilidade na execução de diversos processos da IES 

 Ampliar a oferta de atividades, inclusive de sala de aula, dos alunos em contato com a 

comunidade (permanente). 

o Estas atividades aproximaram a comunidade acadêmica da sociedade, resultando, 

inclusive, em impactos técnicos importantes. 

 Ampliação do número de computadores nos laboratórios de informática; 

o Mais acesso, principalmente para as disciplinas que são ofertadas na modalidade 

de EaD (20%). 

 Ampliar a oferta de projetos de extensão (permanente). 

o Maior oportunidade de aprimoramento para os estudantes e mais uma estratégia 

de aproximação com a comunidade 

 Organizar e intensificar o processo de oferta de Atividades Acadêmicas Complementares 

(AAC) através do Sistema de Informação Acadêmica (SIA); 

o Estas ações facilitam o monitoramento, pelo estudante, das horas de AAC que 

ainda são necessárias para a conclusão; 

 Dar continuidade ao programa de Residência Médica da IES (permanente). 

o É uma importante estratégia de qualificação do profissional médico na região do 

Cariri 

 Elevar a titulação do corpo docente; 

o Trazendo professores com maior experiência, inclusive, em pesquisa, o que pode 

ter contribuído para os elevados resultados em produção científica da Estácio FMJ, 

esta ação continua em ampliação. 

 Intensificar a oferta de cursos no Programa de Qualificação para Docentes (PIQ) - 

Permanente 
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o Melhoria da qualificação docente, capacitando-o para exercer com excelência suas 

atividades em sala de aula nos mais diversos aspectos, sejam eles pedagógicos ou 

de gestão. 

 Ampliação da rede Wi-fi com acesso aos alunos e visitantes. 

o Esta estratégia possibilita que uma série de atividades acadêmicas seja realizada, 

facilitando, inclusive, o acesso aos recursos tecnológicos proporcionados pela 

própria IES. Novas áreas estão em implantação da rede para expansão do acesso. 

 

 

Dentre as ações que foram previstas para 2016, porém não realizadas ou não concluídas, estão: 

 Implantação de novos cursos de graduação (permanente). 

o Em virtude do valor do IGC, não foi possível ofertar novos cursos, no entanto, 

como o considerável aumento recente nas notas individuais dos cursos este valor 

deve ser ajustado no término de 2017. 

 Concluir o laboratório de análises clínicas, no entanto, este deve estar pronto no primeiro 

semestre de 2017; 

 Estreitar a relação dos cursos com os alunos (permanente). 

o Embora tenha ocorrido um considerável estreitamento, devido as grandes 

demandas nas coordenações ao longo de 2016, algumas atividades de 

relacionamento não puderam ser executadas, mas este objetivo deve ser reforçado 

ao longo de 2017. 

 

 

1.1. Breve Histórico da Estácio FMJ 
 

A Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte foi criada por meio da Lei Municipal n° 2.315 de 

12/08/98, sendo, em seguida, aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde e autorizada pelo 

Ministério de Educação, por meio da Portaria nº 1.337 de 24 de agosto de 2000 e recebeu a 

Renovação do Reconhecimento do Curso de Medicina por meio da Portaria MEC/SESu nº 1.554 de 

20 de outubro de 2009. Com o início de suas atividades no ano de 2000, a FMJ formou sua 

primeira turma de bacharéis médicos em 2006, concretizando assim a qualidade impressa no 

ensino médico da região do Cariri. Em 2008, a FMJ foi incorporada a Estácio Participações e teve a 

alteração de denominação através da Portaria Nº 1.925 de 19/11/2010, da Secretaria de Educação 

Superior e passou a chamar-se Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte. 

A FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE – ESTÁCIO FMJ, em seus 15 anos de 

existência, tem procurado oferecer uma formação acadêmica que atenda às necessidades da 
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comunidade local e regional e atenda também às expectativas quanto aos caminhos do ensino 

médico no Brasil. Em troca, tem recebido um amplo reconhecimento por parte dos seus alunos e 

da sociedade onde está inserida. As avaliações que o MEC levou a efeito refletem a busca de 

excelência que pauta as ações desta Instituição. 

 

Ainda no ano de 2008, a Estácio FMJ iniciou atividades acadêmicas como polo de cursos de 

educação à distância contando, atualmente, com uma grande diversidade de opções de cursos de 

graduação e pós-graduação possibilitando, assim, que uma considerável parcela da população 

tenha acesso a um ensino superior de qualidade. 

 

A partir de 2011, reconhecendo sua vocação para a formação médica de qualidade, assim como 

para atender uma demanda local, a Estácio FMJ investiu na implantação de novos cursos como o 

de Bacharelado em Farmácia (Portaria 107 de 13 de junho de 2011), com atividades iniciadas no 

segundo semestre deste mesmo ano, o Bacharelado em Fisioterapia (Portaria 318 de 02 de agosto 

de 2011) com atividades iniciadas no primeiro semestre de 2012 e o Bacharelado em Enfermagem 

(Portaria 246 de 31 de maio de 2013) que iniciou os trabalhos no segundo semestre do ano de 

2013. 

 

A IES cumpre as diretrizes estabelecidas pelo MEC para a contratação de seus professores.  

Atualmente, a Instituição apresenta o seguinte quadro docente quanto à titulação e regime de 

trabalho: 

 

TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 

TITULAÇÃO  Qtd % REGIME DE TRABALHO Qtd % 

Doutor 25 23 Tempo Integral - TI 11 10 

Mestre 47 42 Tempo Parcial - TP 73 66 

Especialista 39 35 Horista - H 27 24 

TOTAL 111 100  Total 111  100 

 

 

A Estácio FMJ dispõe de uma infraestrutura com espaços que incluem auditório, biblioteca, 

laboratórios específicos para cada curso, tais como: Clínica Escola de Fisioterapia laboratório de 

tecnologia farmacêutica e o de Análises clínicas, Ambulatório, dentre outros, além de diversas 

áreas de convivência e as cantinas. A IES oferece também um Portal de Vagas para divulgar as 

oportunidades de emprego, estágio e trainee encaminhadas por várias empresas cadastradas em 
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todo Brasil. Isto possibilita que as empresas tenham contato direto com os alunos para ofertar 

vagas, realizar processo seletivo na IES e fazer cadastro para o seu banco de currículo. 

  

 

1.2 Cursos ofertados (quadro atual) 
 

A IES possui atualmente aproximadamente 2.070 alunos, 163 docentes, e 56 funcionários 

administrativos, tendo no total de 219 funcionários e oferece 4 (quatro) cursos ativos de 

graduação:  

 

       Tabela: Cursos – Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO 
AUTORIZAÇÃO 

(Portaria nº) 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

Medicina Portaria nº 1.337 de 24 de agosto 
de 2000 

Portaria Ministerial 
nº 1.090 de 26 de 
maio de 2006 

Portaria Ministerial nº 
1.554 de 20 DE outubro 
de 2009. 

Farmácia Portaria nº 107 de 13 de junho de 
2011 

Portaria Ministerial 
nº 252, de 30 de 
junho de 2016. 

- 

Fisioterapia Portaria nº 318 de 02 de agosto de 
2011 

- - 

Enfermagem Portaria nº 246 de 31 de maio de 
2013 

- - 

     Fonte: Regulatório - janeiro/2017. 

 

Destacamos no presente Documento, que os cursos desta IES funcionam de forma regular, 

conforme previsto nos Atos Regulatórios expedidos pelo MEC. Assim, demonstra-se abaixo, os 

conceitos de Cursos (CC), obtidos em seus últimos Atos Regulatórios: 

 

                           Tabela: Conceitos de Cursos obtidos em seus últimos Atos Regulatórios. 

CURSO 
ATO 

REGULATÓRIO 
CONCEITO 
CURSO - CC 

ANO CC 

Medicina Visita in loco 4 2016 

Farmácia Visita in loco 4 2015 

Fisioterapia Visita in loco 4 2016 

Enfermagem - - - 

       Fonte: Regulatório - janeiro/2017 
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Os resultados do ENADE 2016 ainda não foram divulgados.  Assim, apresentamos o resultado do 

ENADE 2013, divulgado em 2014, indicando os conceitos dos cursos obtidos pela IES, conforme 

tabela a seguir: 

 

 Conceitos dos cursos do ENADE 2013  

CURSO Conceito ENADE (Faixa) 

Medicina 3 

              Fonte: MEC  

 

Os Conceitos Preliminares dos Cursos (CPC) obtidos pela IES, no ENADE 2013, estão demonstrados 

na Tabela a seguir: 

 

CPC dos cursos avaliados no ENADE 2013  

CURSO CPC (Faixa) 

Medicina 2 

  

Fonte: MEC  

 

O Índice Geral de Cursos (IGC), construído com base numa média ponderada das notas dos cursos 

de graduação, está demonstrado na Tabela abaixo: 

 

Índice Geral de Cursos (IGC) 

Último ano do 
ENADE 

avaliado 
Nome da IES 

Sigla da 
IES 

IGC 
(Contínuo) 

IGC (Faixa) 

2013 
Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro 
do Norte 

Estácio 
FMJ 

1,663 2 

Fonte: MEC  
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2. METODOLOGIA 
 

A avaliação institucional, projeto desenvolvido pela IES, representa um compromisso com a busca 

da qualidade permanente, em todos os seus processos. A avaliação é um instrumento 

fundamental para todo e qualquer organismo social que busque desenvolvimento, qualidade e 

aperfeiçoamento constante dos empreendimentos humanos.  A IES acredita na avaliação, como 

forma de melhoria do seu fazer acadêmico e pretende com ela identificar a eficácia ou não de suas 

práticas, refletir sobre suas fragilidades e possibilidades e, finalmente, explicitar suas políticas, 

seus objetivos e seu projeto futuro.  

 

A IES entende que o Projeto de Autoavaliação é motor das transformações das práticas 

acadêmico-administrativas e ferramenta avaliativa que contribui para a aquisição de informações 

capazes de favorecer a definição de estratégias, de ações e de programas visando à melhoria do 

processo ensino-aprendizagem, a efetividade institucional e a prestação de contas à sociedade.  

 

O processo de avaliação deve ser o contraponto da proposta institucional, desenvolvida pela IES, 

buscando atender a uma tripla exigência da instituição contemporânea:  

1. Ser um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico;  

2. Ser uma ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária;  

3. Ser um processo sistemático de prestação de contas à sociedade.  

 

Isso significa acompanhar metodicamente as ações, a fim de verificar se as funções e prioridades 

determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É este contraponto entre o 

pretendido e o realizado que dá sentido à avaliação.  É com base nesse referencial que esta IES 

elabora seu Projeto de Autoavaliação Institucional, ferramenta esta que, aliada ao PDI – Projeto de 

Desenvolvimento Institucional, irá constitui-se no alicerce que fundamenta a sua gestão, na 

medida em que serve como: (a) indicador de eficácia da configuração institucional adotada; (b) 

balizadora nas declarações da missão da Instituição; e (c) da relação contida entre a concepção de 

educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 

 

A Autoavaliação Institucional tem por Objetivo Geral: Desenvolver e conciliar o Programa de 

Autoavaliação Institucional como uma mediação capaz de fornecer subsídios, em suas dimensões 

política, acadêmica e administrativa, para o autoconhecimento institucional e o aprimoramento da 

qualidade da gestão, do ensino de Graduação e de Pós-graduação e das atividades de Pesquisa e 

Extensão. Como Objetivos Específicos, a Autoavaliação Institucional visa:  

1. Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade acadêmica para a 
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necessidade da autocrítica e revisão das ações projetadas;  

2. Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão;  

3. Fundamentar e viabilizar a política de gestão da IES;  

4. Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas em lei;  

5. Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a 

atualização/reformulação do Projeto Institucional;  

6. Fortalecer o compromisso social da Instituição; e  

7. Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos níveis.  

 

Considerando a flexibilidade e a liberdade preconizada pela Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e pela Lei 10.861/04, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES seria paradoxal estabelecer critérios e normas rígidas para a 

avaliação, cujo processo não se encerra em si mesmo. 

 

O processo de autoavaliação conta com a participação de uma comissão designada para planejar, 

organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade pelo processo; com a participação 

e envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna e externa com o apoio da mantenedora 

da IES e com o apoio da alta gestão da Estácio FMJ e com a disponibilização de informações e 

dados confiáveis – A Comissão Própria de avaliação – CPA. 

 

A Comissão Própria de Avaliação atualmente está constituída pelos seguintes representantes dos 

segmentos da Instituição: 

 

I. Coordenação: Pablo Antonio Maia de Farias. 

II. Representantes do Corpo Docente: Francisco Antônio Vieira dos Santos e André 

Alencar Suliano. 

III. Representantes do Corpo Técnico-administrativo: Edilcila Vieira Cavalcante e Amanda 

Luiza Ferreira Duda. 

IV. Representantes do Corpo Discente: Filipe Monteiro Beltrão e Francisco Ney Turbano 

Izidro Filho 

V. Representantes da Sociedade Civil: José Willame Egídio Cavalcante e Francisco de 

Assis Lopes Feitosa (sem vínculo empregatício com a IES). 

 

Essa composição possibilita que as visões e percepções dos diferentes segmentos representados 

na Comissão sejam contempladas no diagnóstico e análise das práticas da IES. 
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas as ações 

previstas no processo autoavaliativo. A CPA tem como objetivos: planejar, organizar, sensibilizar a 

comunidade acadêmica quanto à importância da participação de todos no processo e fornecer 

assessoramento aos diferentes setores da Instituição. 

 

Compete à CPA da IES:  

1. Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando as metas 

definidas no PDI e PPI; 

2. Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição 

(autoavaliação);  

3. Sistematizar e disponibilizar as informações por ele geradas, bem como prestar as 

informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 10861/2004;  

4. Constituir subcomissões de avaliação;  

5. Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias competentes;  

6. Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para fixação, 

aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

7.  Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo 

institucional;  

8. Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das Instituições de 

Educação Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  

9. Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de cursos, seja 

para autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e recredenciamento 

da Instituição, disponibilizando informações resultantes do processo de avaliação interna 

da IES. 

10. Divulgar os resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo o ENADE, das 

potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam fomentadas com vistas à 

regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas da avaliação. 

 

Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES – Sistema de Avaliação do Ensino Superior – e 

atenta à dinâmica interna da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao longo do 

processo avaliativo, reflete sobre novos objetivos e se mantem vigilante no acompanhamento das 

demandas e metas a serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas. 

 

A autoavaliação acadêmica da IES ocorre semestralmente por meio de: 
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- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações 

Acadêmicas – SIA, que avaliam as dimensões que dizem respeito à IES, ao curso e às 

disciplinas. Os questionários são respondidos pelos Alunos, Docentes e Coordenadores.  

- Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (Gestão, Acadêmico, 

Financeiro, Biblioteca, Secretaria etc.), o que ocorre no transcurso do ano letivo, e que 

busca informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de confrontá-las com o que está 

previsto no PDI.  

- Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos professores e à IES, 

através do processo de Avaliação Interna (o cálculo do ISA é constituído pela média 

simples dos dois eixos: média obtida pelos professores da IES (MP) e média obtida pela 

instituição/campus (MC). Portanto, ISA = (MP + MC) / 2. 

- Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do 

corpo social da IES. Com o resultado dessa Pesquisa, será possível traçar ações de 

desenvolvimento tanto para a IES quanto para os funcionários. Os benefícios que poderão 

ser obtidos são: aumento da produtividade; redução da rotatividade e melhoria no 

ambiente de trabalho.  

- Pesquisa do Corpo Técnico-Administrativo: a Pesquisa voltada para o Corpo Técnico-

administrativo está constituída por duas partes: (1) Autoavaliação e (2) Avaliação da 

IES/Campus em que atua, nos seguintes aspectos: (a) conhecimento a respeito dos 

documentos oficiais da IES; (b) resultados dos processos de avaliação e sua aplicação na 

gestão da IES; (c) condições institucionais para capacitação e aprimoramento profissional;  

e (d) infraestrutura da IES para o funcionamento dos cursos. 

 

A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades de 

avaliação, de acordo com as diretrizes do SINAES, tornando o sistema de autoavaliação um 

instrumento aceito e internalizado pela comunidade e uma fonte de informações capaz de levar a 

IES a refletir sobre si mesma. 

 

Os resultados das pesquisas são sistematizados num Relatório de Autoavaliação que conterá, além 

dos resultados descritivos, análises críticas das 10 dimensões positivadas no art. 3º da Lei 

10.861/2004, em consonância com o que prescreve o PDI da IES, sugestões de melhoria, com o 

intuito de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento do Plano de Desenvolvimento 

Institucional. Na verdade, esse relatório anual construído pela CPA traçará um desenho de 

qualidade de ensino ministrado pela IES. 

 

Participação da comunidade acadêmica  

 

O processo de avaliação institucional da IES conta com o compromisso e apoio dos órgãos 

executivos da IES e a participação de sua comunidade acadêmica, técnico-administrativa e 
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representantes da comunidade externa na Comissão Própria de Avaliação, objetivando a sua 

efetiva implementação. Essa participação ocorre em todas as etapas do processo avaliativo, ou 

seja, desde seu planejamento, sensibilização e operacionalização, até o conhecimento dos 

resultados e melhorias.  

 

A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades de 

avaliação de acordo com as diretrizes do SINAES, visando tornar o sistema de autoavaliação um 

instrumento aceito e internalizado pela comunidade e uma fonte de informações capaz de levar a 

Instituição a refletir sobre si mesma. A divulgação das informações, o compartilhamento de 

experiências e a prestação de contas constituem, na verdade, as formas de legitimar a 

participação da comunidade acadêmica sendo, por isso, consideradas pela IES como princípio 

prioritário nos processos de avaliação. 

 

A implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao desenvolvimento 

do PDI, ao desenvolvimento dos PPCs, ao Programa de Avaliação Institucional e à realidade dos 

cursos, constatadas pelas informações provenientes da Avaliação Externa. 

 

Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica: 

 

Com os dados tabulados e analisados estatisticamente, os representantes da CPA convocam 

reuniões individuais, em formato de grupos focais, de forma que as respostas produzidas pelos 

instrumentos de investigação possam ser apreciadas, analisadas e rediscutidas com cada 

participante do processo. A comunidade acadêmica toma conhecimento dos resultados por meio 

de relatórios produzidos e postados nos principais murais da IES. 

 

Adicionalmente, a CPA disponibiliza uma cópia do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional 

aos gestores, bem como na Biblioteca e na Sala dos Professores e ainda o resumo do Documento, 

no site da IES, em atendimento à Portaria 40. Também, as informações são apresentadas nas 

reuniões para coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 

 

Análise e utilização dos Resultados  

 

Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA da IES realiza a análise dos dados 

da autoavaliação institucional. Essa análise é estratificada nas perspectivas institucionais, por 

curso, bem como na percepção do docente e discente. Ao finalizar os relatórios originados dos 

instrumentos aplicados internamente (questionários eletrônicos, resultados do PESA, ISA e da 
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Pesquisa de Clima Organizacional) e dos relatórios de avaliações externas, a CPA apresenta aos 

gestores os resultados consolidados, propõe ações de melhoria e participa diretamente do 

(re)planejamento das ações a serem realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas e 

ENADE) subsidiam as ações e as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados 

permite indicar ações de melhoria, como a capacitação docente, propostas de aprimoramento dos 

PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. Quando as 

informações são divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os gestores, é feita uma 

reflexão com docentes (pelos coordenadores) e com os colaboradores (pelos gestores) sobre a 

realidade encontrada e definem-se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas e 

maximizar as potencialidades.  

 

A CPA elabora pareceres relacionados às dez dimensões do SINAES avaliadas e recomendações 

sobre a necessidade de melhorias para todos os setores da IES, a partir do levantamento das 

fragilidades e das forças institucionais. As oportunidades para melhorias e os pontos fortes 

identificados no processo de avaliação contribuem para a definição das estratégias da IES 

(diagnóstico interno). Os resultados avaliativos contribuem para a avaliação do desempenho das 

estratégias e iniciativas implantadas no ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica ou a 

manutenção das estratégias desenvolvidas. Em função da avaliação, novas estratégias e iniciativas 

podem ser definidas para superar as fragilidades identificadas no processo de autoavaliação. A 

CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elabora documentação com informações relacionadas a esse 

processo (resultados das pesquisas, ENADE, pontos fortes e fracos e evolução dos indicadores 

institucionais) e os apresenta à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, com respectivos 

docentes e discentes, reavaliam e redefinem junto com os Gestores da IES, as estratégias e planos 

de ação dos cursos e da IES. A CPA acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES como um todo 

para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos planos de ação, no sentido de efetivar e 

garantir os compromissos da Instituição para com a sociedade.   

 

Assim, todos os resultados avaliativos (internos e externos, incluindo o ENADE) são ferramentas 

gerenciais para a evolução da IES e para o planejamento das ações de melhoria necessárias.   

 

 Elaboração do Relatório de Autoavaliação 

 

O Relatório Autoavaliação Institucional da IES, elaborado pela CPA e postado anualmente no 

sistema e-MEC, tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional 

realizada, com base nas avaliações internas e externas.   
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O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos fortes 

relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante instrumento para 

a tomada de decisões da IES e deve estar retratado no referido Relatório. 

 

O Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A 

autoavaliação da IES está consolidada no Relatório de Autoavaliação Institucional, que tem por 

finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação 

externa. 

 

 Esse Relatório é elaborado pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados 

nas pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas e os 

documentos oficiais da IES. No caso dos questionários respondidos nas pesquisas internas, avalia-

se a pertinência das respostas, já que essas pesquisas representam a “percepção” da comunidade 

acadêmica sobre a realidade da IES. Para tanto, os resultados das pesquisas são confrontados pela 

CPA com informações dos documentos da IES (PDI, PPI etc.) e relatórios emitidos pelo MEC 

(ENADE e Avaliações Externas.). Assim, assegura-se que as informações obtidas reflitam a 

realidade da IES.     

 

Em atendimento à Portaria 40, um resumo desse Relatório, com as principais informações e 

resultados do processo de autoavaliação da IES é disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma 

cópia na íntegra do Relatório também é encaminhada pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos 

Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por 

todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. Também, as informações são 

apresentadas nas reuniões para coordenadores, docentes e colaboradores. 
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3. DESENVOLVIMENTO 
 

3.1. Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 
 

3.1.1. Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

 Ensino – Graduação: 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Ampliar em 20% a participação 
docente no programa de 
incentivo à qualidade docente 

- Divulgação dos cursos ofertados 
- Estabelecimento de metas para 

as coordenações de curso 

A divulgação precisa ser 
intensificada 

Novos cursos no PIQ 

Elevar a titulação docente 

- Oferta de bolsas da Estácio para 
cursos Stricto sensu 

- Realização de parceria para 
oferta de um programa de pós-
graduação stricto sensu na IES 

Dificuldade em fechar parceria 
para programas internos 

 Elevada publicação por 
docentes da Estácio FMJ 

 Oferta periódica de bolsas 
pela IES 

Fortalecer o modelo de ensino 
Estácio entre o corpo docente 

- Divulgação do manual do 
Modelo de Ensino Estácio entre 
o corpo docente; 

- Monitoramento da adesão pela 
Secretaria de Professores e pelos 
Coordenadores de Curso 

Não foram encontradas 
fragilidades 

Manual concluído 
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Planejar o portfólio de novos 
cursos a serem solicitados em 
2018 

 Aguardar a divulgação do 
resultado do novo IGC da IES 

 Planejar demandas exigidas pelo 
MEC junto ao Regulatório 

 Revisão dos PPC já elaborados 

 Conclusão dos os PPCs que 
ainda não foram finalizados 

O novo IGC da Faculdade só 
deve ser liberado no final de 
2017 

Excelentes resultados nas avaliações in 
loco 
Excelente perfil docente 
PPCs em fase de conclusão 

Ofertar, presencialmente, 
oportunidades de educação 
continuada para os docentes. 

 Fazer levantamento das 
palestras e cursos de interesse. 

 Divulgação para o corpo 
docente 

Não foram encontradas 
fragilidades 

O corpo docente demanda interesse 
em participar dos eventos 

 

Análise da CPA: 

Ao longo de 2016, diversas demandas puderam ser alcançadas, como maior participação no Programa de Incentivo a Qualificação (PIQ) 

docente, no entanto, devido à nota do IGC da IES novos cursos não puderam ser ofertados, ficando as proposições para serem feitas no ano de 

2018, uma vez que o novo IGC só deve ser divulgado próximo ao término de 2017. 

 

Os processos de ensino e aprendizagem constituem-se em um meio de transformação social, uma forma de instrumentalizar os educandos 

para o pleno exercício da cidadania. Os cursos que são oferecidos pela Estácio FMJ devem fazer com que o processo de ensino-aprendizagem 

proporcione aos discentes uma formação profissional dinâmica, atualizada e consentânea com os novos tempos e mudanças da sociedade. 

Estruturados com base em conteúdos de qualidade, devem utilizar metodologias e recursos didáticos e tecnológicos que contribuam 

efetivamente para o processo de capacitação do aluno. A Instituição chama atenção de seus docentes para que percebam a importância de 

conhecerem as tendências que influenciaram o ensino e a aprendizagem ao longo da história, para melhor entenderem a situação no contexto 

atual e reflitam sobre sua atuação pedagógica com o objetivo de aprimorá-la. A análise histórica atravessa o processo de transformação, 

modernização e inovação do sistema educacional.  
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A Instituição reconhece que outros conhecimentos são também fundamentais, tal como o emprego das teorias e filosofias de liderança. 

Enfatiza que tem maior chance de facilitar o processo de ensino-aprendizagem o educador-líder ou líder-educador, sujeitos críticos, reflexivos e 

envolvidos com processos de mudança.  

 

A concepção dos processos de ensino-aprendizagem está descrita nos conjuntos das diretrizes e estratégias que expressam e orientam o 

planejamento pedagógico em cada um dos cursos, nas habilidades e competências desenvolvidas junto ao corpo discente, nos referenciais que 

norteiam a implementação da metodologia adotada e na filosofia de trabalho da Instituição. Está primordialmente centrada no aluno como 

sujeito e apoiada no professor como facilitador e mediador no processo ensino-aprendizagem.  

 

O Planejamento do Ensino exprime o compromisso com as transformações sociais e com a qualidade do ensino, possibilitando antever as 

condições que oferecem, articulam e integram os programas e atividades relacionadas ao ensino da Estácio FMJ. Permite também avançar na 

questão da interdisciplinaridade para um ensino integrado e sistêmico.  

 

O planejamento do ensino não pode estar dissociado da construção do projeto político-pedagógico e da avaliação, especialmente em relação 

aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação. A Instituição só pode decidir por um projeto educacional se tiver consciência que 

caminha na direção de contribuir para a formação cidadã e para o pleno desenvolvimento das atuais e futuras gerações.  

 

O planejamento em educação tem sentido quando elaborado a partir das relações institucionais. É fundamental que o planejamento seja 

participativo, com envolvimento dos componentes do processo educacional e que sejam discutidos temas necessários à formação e à atuação 

dos futuros profissionais.  

 

É no âmbito destes conceitos e convicções que se coloca o Projeto Político Pedagógico Institucional – PPI, bem como o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI da Estácio FMJ, ambos entendidos não como propostas acabadas, mas como planejamento em processo 

contínuo de aperfeiçoamento e compatibilização com as mudanças sociais, institucionais e legais.  
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Não menos importante para o planejamento do ensino em uma IES é a elaboração e execução de suas peças orçamentárias anuais. É por meio 

delas que se operacionalizam a sustentabilidade econômico-financeira da Instituição, suas prioridades educacionais e sua adequação 

tecnológica e de infraestrutura. Portanto, o orçamento anual é fundamental para o bom desempenho gerencial das atividades da Instituição. 

Trata-se de um planejamento indispensável de curto prazo que garante o cumprimento dos compromissos e o sucesso de longo prazo.  

 

A metodologia adotada pela IES, em consonância com o PPI, operacionaliza os pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e didático-

metodológicos que norteiam a prática pedagógica.  

 

A diversidade de abordagens teórico-metodológicas e de recursos utilizados, a utilização da Biblioteca Virtual, as visitas técnicas às empresas e 

organizações, as oficinas práticas e o uso sistematizado dos laboratórios de informática articulam-se e complementam as atividades de leitura, 

debate e reflexão coletiva, típicas da prática em sala de aula. A metodologia de ensino visa ao atendimento dos objetivos dos cursos e 

formação do perfil dos egressos, propondo inovações e estratégias de ensino diferenciadas, como: aula expositiva dialogada, seminários, 

debates, estudo de texto, Ensino com Pesquisa, trabalhos individuais e em grupo, visitas técnica, estudo de caso, dentre outros.  

 

A realização constante de avaliações internas e externas, aliada à análise e implementação de ações, visa contribuir para a melhoria e 

conservação da qualidade de ensino, da atualização das metodologias e de seus recursos de apoio.  Ressalta-se que todos os cursos funcionam 

com matrizes curriculares novas e atualizadas. 

 

Incorporação de Avanços Tecnológicos  

 

A incorporação de avanços tecnológicos tem por objetivo promover a melhoria da qualidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão e das demais 

atividades acadêmico-administrativas. Isso pode se dar por meio da disponibilização de pontos de acesso à Internet, de acesso às redes sociais, 

de softwares para todas as áreas abrangidas pelos cursos ofertados pela Instituição, além de proporcionar aos estudantes metodologias 

alternativas que contribuam para o desenvolvimento de estudos individualizados e em grupos, com o uso de ferramentas tecnológicas 

adequadas às melhores práticas pedagógicas. Os equipamentos (hardware) e os programas (software) usados nos laboratórios de informática, 
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laboratórios específicos e nos serviços de apoio técnico-administrativo da IES são atualizados permanentemente, com a periodicidade indicada 

pelos técnicos da área e pelos Professores. 

 

Alunos e professores da IES contam com o acesso às seguintes ferramentas da Web: 

 

SIA – Sistema de Informações Acadêmicas – O SIA se constitui numa infraestrutura tecnológica adequada para o acompanhamento e o 

desenvolvimento acadêmico dos estudantes, que permite: facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos; fazer requerimentos e 

solicitações por meio do “Aluno online” na Central de Atendimento e Secretaria Acadêmica Virtual; proceder a avaliação institucional e 

conhecer seus resultados; acesso a guias acadêmicos, de informações e calendário; identificação estudantil que permite conhecer os dados 

individuais e personalizados da vida acadêmica, além dos terminais de informações acadêmicas e a Biblioteca Virtual 3.0, com acervo eletrônico 

de livros-texto, com obras em português, e leitura total, disponível pela internet.  Além disso, o aluno tem acesso aos laboratórios de 

informática; internet; salas de aulas equipadas com modernos equipamentos de informática, sistemas multimídias e Datashow; realização de 

procedimentos acadêmicos como inscrição e conhecimento dos resultados do vestibular. O SIA permite aos discentes e docentes realizar a 

solicitação de serviços e visualizar dados e informações importantes sobre vida acadêmica dos alunos, bem como a integração de informações 

gerais da IES.  

 

Sistema Gestão do Conhecimento – SGC - sistema que permite aos docentes da IES a construção coletiva dos PPCs, Planos de Ensino, Planos de 

Aula, Atividades Estruturadas e Casos Concretos (Curso de Direito) e metodologias específicas das disciplinas. A participação docente visa à 

busca permanente da excelência de ensino e à constante atualização dos conteúdos, de acordo com a evolução do conhecimento e do 

mercado de trabalho. Ao acessar uma determinada disciplina existente, o Sistema exibe: plano de ensino; plano de aula; atividade estruturada; 

metodologia específica; fórum; anexos; ocorrências e perfil de acesso de cada disciplina. A participação de todos os docentes nos fóruns de 

discussão, os quais se propõem a trocar ideias e aprimorar discussões, promove a atualização do modelo de ensino de forma coletiva.  

 

Portal de Periódicos EBSCO - A IES também disponibiliza acesso ao Portal de Periódicos EBSCO, via sistema de Biblioteca, disponível na “Página 

do Professor” e no Sistema de Informações Acadêmicas - SIA do Aluno.    
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BDQ - Banco de Questões - é um repositório de questões de prova que atendem às disciplinas na plenitude dos seus planos de ensino. O BDQ é 

composto de questões com diversos níveis de complexidade, distribuídos pelas aulas das disciplinas. As questões são de autoria dos 

professores, de concursos, de livros e de provas de habilitação profissional. O BDQ traduz o ideal de construção coletiva do conhecimento. Tais 

questões são utilizadas nas avaliações da aprendizagem (AV2 e AV3).  

 

Webaula/Textos Virtuais - a Instituição também utiliza um sistema denominado Webaula, que garante aos alunos matriculados e aos 

professores alocados nas disciplinas acesso a todos os Planos de Ensino e Planos de Aula, além das suas respectivas Atividades Estruturadas, 

quando for o caso. Neste ambiente interativo, há disponibilidade para uma diversidade de possibilidades relativas à comunicação entre 

professores e alunos. Trata-se de uma plataforma virtual que possibilita: que o professor tenha acesso a todos os dados dos alunos, incluindo 

histórico escolar e coeficiente de rendimento; que o professor faça “postagens” de material de aula para o aluno, como textos de apoio e 

exercícios; que o professor crie fóruns a partir de temas específicos das disciplinas de forma que os alunos possam participar ativamente; que o 

aluno tenha acesso ao conteúdo específico de cada aula, além do acesso ao plano de ensino da disciplina; que o aluno tenha acesso à biblioteca 

da disciplina, onde estão disponíveis os livros da bibliografia básica dos cursos para acesso online, entre outras ações. Será mais uma 

possibilidade de criação de rotinas de estudo, principalmente através da valorização da autonomia do aluno e da autoaprendizagem.  Neste 

ambiente interativo, há ainda possibilidades relativas à comunicação entre professores e alunos, bem como ampliação do escopo da disciplina 

que inclui troca de e-mails, fóruns, chats, conexão com pesquisas de iniciação científica, indicação de textos complementares, conexos e 

especializados, jogos educativos, caderno de notas virtual etc., extrapolando a experiência acadêmica para além da sala de aula, promovendo 

um corpo-a-corpo constante no acompanhamento da performance dos alunos. 

 

Biblioteca Virtual 2.0 - A Biblioteca Virtual Universitária 2.0 é o primeiro e único acervo eletrônico de livros-texto, com obras totalmente em 

Português e leitura total disponível pela Internet.  Essa plataforma disponibiliza o acesso atualmente a mais de 3.200 títulos das editoras 

Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Lumen Juris, Manole, Papirus, Pearson e Scipione, através de ferramentas que enriquecem e 

agilizam a pesquisa e/ou estudo, como: pesquisa inteligente; marcadores de páginas; anotações personalizadas; impressões de páginas avulsas 

e/ou capítulos avulsos e pesquisa por palavra-chave, título, autor ou ISBN. A Biblioteca Virtual Universitária 3.0 poderá ser acessada pelos 

alunos de qualquer computador conectado à internet, independente do aluno estar nas dependências da IES. A perspectiva é de que o acervo 
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da Biblioteca Virtual continue a se expandir anualmente, através de novas parcerias estabelecidas com as editoras. O material estará disponível 

para o professor através do “Portal do Professor” e para alunos através do “Aluno on-line”, no SIA – Sistema de Informações acadêmicas;  

 

Material didático digital - os alunos recebem o material didático gratuito, no formato digital, em seus próprios equipamentos, acessando o 

aplicativo LEITOR ESTÁCIO, em diversas plataformas, inserindo login e senha para entrar no aplicativo. Os alunos acessam os conteúdos das 

disciplinas na versão digital, por meio de até seis equipamentos diferentes: tablets, smartphones, notebooks e desktops, com a possibilidade de 

impressão do material. 

 

SAVA – Sala de Aula Virtual de Aprendizagem - novo ambiente de aula virtual, com uma interface mais intuitiva e amigável, e novas 

funcionalidades, tais como:  

- Roteiro de estudo para cada aula; 

- Integração com o BDQ para alunos e docentes; 

- Chat individual entre aluno-aluno e aluno-docente com a possibilidade de troca de arquivos em tempo real; 

- Acesso direto ao livro didático e ao conteúdo online das disciplinas; 

- Repositório de objetos para os docentes; 

- Calendário acadêmico; 

- Quadro de horários de aulas; 

- Feed de notícias; 

- Relatórios padrão para os docentes; 

- Consulta para os alunos ao currículo Lattes dos seus docentes; 

- Integração com Facebook. 

 

Auxiliando as práticas de Ensino e em cumprimento às normas, a Instituição implantou alguns cenários para práticas didáticas 

(ambientes/laboratórios/clínicas) para os cursos ofertados, visando proporcionar ao aluno a vivência de atividades práticas e, ao mesmo 
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tempo, visando ao atendimento às comunidades circunvizinhas, levando os discentes até a população. Acreditamos, assim, que os alunos 

podem desenvolver melhor seus conhecimentos, colocando em prática a teoria. Assim, podemos destacar: 

- Ambulatório Médico; 

- Clínica de Fisioterapia 

  

Além disso, a IES mantém convênios com diversas instituições que contemplam diversos cursos para as práticas, permitindo também que a IES 

seja referência tanto como opção de formação do cidadão quanto para o incentivo à responsabilidade e assistência social. Podemos destacar 

alguns desses convênios: 

- Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha; 

- Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte; 

- Instituto Madre Tereza de Apoio A vida; 

- Secretaria de Saúde do Estado do Ceará- SESA; 

- Hospital Regional do Cariri-HRC; 

- Hospital e Maternidade são Vicente de Paulo-HMSVP; 

- Farmácia Flor de juá; 

- Farmácia Pague menos; 

- Cajuína São Geraldo; 

- SESC; 

 

Atividades de vários cursos são desenvolvidas em diversos laboratórios, como exemplo: 

- Ambulatório 

- Biotério 

- Clínica Escola de Fisioterapia 

- Laboratório de Análises Clínicas 

- Laboratório de Anatomia 
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- Laboratório de Farmacologia 

- Laboratório de Genética; 

- Laboratório de Habilidades 

- Laboratório de Histologia 

- Laboratório de Imunologia; 

- Laboratório de Microbiologia; 

- Laboratório de Química orgânica 

- Laboratório de Químicas inorgânica e analítica 

- Laboratório de Técnicas Cirúrgicas; 

- Laboratório de Tecnologia Farmacêutica 

- Laboratórios de Biofisiologia; 

- Laboratórios de Parasitologia; 

 

Na área do ensino, a Estácio FMJ, acreditando na necessidade de contribuir para a ampliação do ensino técnico, aderiu ao PRONATEC, em 2014 

ofertando inicialmente 03 cursos, com 309 alunos inscritos e 10 professores vinculados aos mesmos. Os cursos ofertados são: técnico em 

Vigilância em saúde, técnico em enfermagem e técnico em radiologia. 
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Ensino - Pós-graduação: 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Ampliar as parcerias por 
convênios 

- Estabelecimento de convênio 
com hospitais da região 

- Estabelecimento de convênio 
com o plano de saúde da Unimed 

- Efetivação de parceria com a 
Secretaria de Saúde de Juazeiro 
do Norte 

Não foram encontradas 
Ampliação de novos setores a serem 

conveniados na região do Cariri 

Ofertar maior número de bolsas 

- Oferta de bolsas para alunos 
egressos da Estácio FMJ 

- Oferta de bolsas 100% para o 
egresso com maior CR 

Não foram encontradas 
Valorização do egresso e 

fortalecimento da capacitação destes 
profissionais 

Ampliar o número de cursos de 
pós-graduação 

- Oferta de 54 cursos de pós-
graduação em 2016 (16 
presenciais e 38 na modalidade 
de EaD). 

Alguns cursos com baixa 
procura 

Identificar cursos que estão dentro das 
áreas específicas de formação dos 

cursos de graduação na Estácio FMJ 

Valorizar o corpo docente 
interno da Estácio FMJ como 
professores nos cursos de 
especialização em suas 
respectivas áreas 

- Convite aos professores da 
Estácio FMJ, prioritariamente, 
para todas as disciplinas nas quais 
o docente apresenta formação 
e/ou experiência prévia que o 
capacite para ministrar as 
disciplinas. 

A falta de tempo e outros 
aspectos de alguns professores 

os impossibilitam de 
participarem como docentes 

Consultar os docentes previamente 
para que os mesmos possam indicar 

suas áreas de preferência no momento 
da oferta das disciplinas 

Ofertar cursos em todas as 
áreas correspondentes aos 
cursos de graduação na Estácio 
FMJ 

- Consulta às coordenações sobre a 
oferta dos cursos que mais se 
adequam 

Deficiência de alguns cursos 
para algumas áreas 

Convidar docentes da Estácio FMJ para 
elaborarem projetos de implantação de 

cursos nas áreas deficientes. 
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Análise da CPA: 

 

 

A IES iniciou seus primeiros cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em 2015. Hoje, oferta 14 cursos presenciais e 48 na modalidade a distância 

(em parceria com a Universidade Estácio de Sá – UNESA), em consonância com os objetivos estratégicos definidos em seu PDI, conforme a 

seguir: 

 

Na modalidade presencial, nas áreas de Saúde e Gestão, sendo eles: Auditoria de Sistemas de Saúde, Cardiologia, Enfermagem do Trabalho, 

Gestão da Saúde e Administração Hospitalar, Medicina do Trabalho, Medicina Intensiva, Psiquiatria, Saúde da Família, Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial, Gestão Estratégica de Pessoal, Liderança e Coaching e Docência e Gestão do Ensino Superior.  

 

Na modalidade à distância, em parceria com a Universidade Estácio de Sá – UNESA, são ofertados, atualmente, 48 cursos de Especialização Lato 

Sensu nas áreas de Saúde, Gestão, Humanas, Direito e Tecnologia. 

 

Atualmente os cursos de Pós-graduação são um dos pontos fortes na região, no entanto, algumas áreas ainda apresentam pouca oferta de 

cursos para algumas áreas. No entanto, alguns docentes foram convidados para elaborarem projetos de cursos nas áreas deficientes. 
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Pesquisa  

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Incentivar a pesquisa na Estácio 
FMJ 

- Oferta de bolsas para estudantes 
(PIBIC). 

- Disponibilização de apoio 
financeiro ao docente. 

- Aperfeiçoamento  e manutenção 
da aquisição de insumos para as 
pesquisas. 

Não foram identificadas 
fragilidades 

O perfil docente da Estácio FMJ é 
bastante efetivo na execução de 
pesquisas 

Promover eventos científicos na 
IES 

- Realização do Encontro Nacional 
de Iniciação Científica 

- Realização da “Semana Estácio 
FMJ”, regularmente. 

Não foram identificadas 
fragilidades 

Estes eventos já estão no calendário da 
IES e devem permanecer. 

Intensificar meios de divulgação 
da produção científica na 
Estácio FMJ 

- Incentivo à participação em 
eventos científicos 

- Divulgação da   nova revista 
científica da Estácio FMJ 
(Biomedical & Health Sciences - 
http://biomedicalhealthsciences.
com/index.php/biomedical) 

A divulgação da revista ainda é 
deficiente 

A IES investe na participação de 
docentes e discentes em eventos 
nacionais e internacionais 

 

 

Análise da CPA: 

 

A Estácio FMJ vem incentivando a pesquisa ao longo dos anos, um fato que comprova é a elevada produção científica da IES seja em artigos em 

periódicos nacionais e internacionais como na participação de eventos científicos de ampla abrangência. Dentre os cursos que mais contribuem 

http://biomedicalhealthsciences.com/index.php/biomedical
http://biomedicalhealthsciences.com/index.php/biomedical
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para a elevada produção científica encontram-se os de Farmácia e de Fisioterapia, no entanto, o curso de Enfermagem vem ganhando 

destaque no último ano, assim como o curso de Medicina. Atualmente a IES conta com 43 projetos de pesquisa em atividade. 

 

 

Extensão 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Incentivar o desenvolvimento 
de projetos de extensão na 
Estácio FMJ 

- Abertura do edital de extensão 
- Incentivo aos docentes para 

realizarem projetos de extensão 

Não foram identificadas 
fragilidades 

A Faculdade tem, atualmente, 
demandas da comunidade que 
favorecem a execução de diversos 
projetos 

Promover eventos internos que 
valorizem os projetos de 
extensão 

- Execução do encontro de 
extensão na IES 

- Promoção de exposições, 
inclusive no encontro pedagógico 
de projetos de extensão. 

Não foram identificadas 
fragilidades 

Um momento para a extensão é 
disponibilizado durante a Semana 
Estácio FMJ que ocorre anualmente 

Divulgar a lista de projetos em 
atividade na IES 

- Solicitação ao NUPE que divulgue 
os projetos em atividade 

- Solicitação aos líderes de projetos 
que exponham seus resultados 
em eventos da IES 

Não foram identificadas 
fragilidades 

 

 

 
Análise da CPA: 

 

A extensão é outro contexto crescente na Estácio FMJ, nos últimos anos o número de projetos cresceu bastante, de modo que, atualmente, a 

IES conta com 65 (sessenta e cinco) projetos em atividade com impacto direto na comunidade interna e externa. 
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As atividades de Extensão são orientadas e operacionalizadas a partir dos eixos norteadores das politicas educativas, atividades de difusão e 

atividades de responsabilidade social da IES, através de cursos e atividades de ensino de caráter teórico e/ou prático, voltados para a 

comunidade interna e externa e são desenvolvidas sob as formas de cursos de atualização, capacitação, aperfeiçoamento e de especializações. 

A IES busca desenvolver ações que derivam de projetos de Extensão a partir de 6 eixos: Promoção à saúde e a qualidade de vida; Preservação e 

sustentabilidade do meio ambiente; desenvolvimento da cultura; transferência de tecnologia apropriada, atenção integral a criança, 

adolescente, mulher, adulto e idoso; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas de saúde. 

 

 

3.1.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

 
Comunicação Interna 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Intensificar a divulgação dos 
resultados obtidos pela CPA 

- Ampliação do mural da CPA 
- Atualização das informações no 

mural 
- Realização de reuniões de líderes 

de turma 
- Participação de eventos de 

alunos e discentes 

Não foram identificadas 
fragilidades 

As reuniões de líderes, assim como as 
reuniões com a gerência acadêmica são 
boas oportunidades para divulgar 
ações da CPA. 

Divulgar os convênios firmados 
pela Estácio FMJ 

- Solicitação ao setor 
Administrativo Financeiro que 
disponibilize a lista de convênios 
atualizada 

- Divulgação  da lista nos murais da 
CPA 

Não foram identificadas 
fragilidades 
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Intensificar a facilidade de 
atendimento pela CPA 

- Criação de um plantão de 
atendimento dos membros da 
CPA para atendimento da 
comunidade da comunidade 
interna 

Não foram identificadas 
fragilidades 

 

 
 
 
Comunicação Externa 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Comunicar a sociedade sobre os 
projetos e ações realizadas pela 
Estácio FMJ que lhe possam 
trazer benefícios 

- Contratação de serviço de 
assessoria de imprensa 

- Participação em programas de 
rádio local de grande impacto 

Não foram identificadas 
fragilidades 

Maior visibilidade da IES 

Divulgar os cursos da Estácio 
FMJ, assim como os diferentes 
turnos ofertados. 

- Divulgar em Outdoors 
- Divulgar em rádios locais 

Não foram identificadas 
fragilidades 

Maior visibilidade da IES 

Criar um canal direto da 
comunidade para assuntos da 
Estácio FMJ 

- Divulgação do serviço de 
Ouvidoria da IES 

- Criação de plantão de 
atendimento dos membros da 
CPA para atendimento da 
comunidade externa 

Não foram identificadas 
fragilidades 

Melhor atendimento à comunidade. 

 
Análise da CPA: 
 
A comunicação é um ponto de ação permanente de modo que a divulgação dos resultados ainda parece estar deficiente para alguns 

estudantes, deste modo, a estratégia de criação de um plantão pode ser uma solução, sem comprometer os demais meios de contato e de 

divulgação. 
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3.1.3. Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Promover um canal direto entre 
o discente e a CPA 

- Plantão de atendimento de 
membros da CPA para a 
comunidade interna 

Não foram identificadas 
fragilidades 

Melhor atendimento ao discente. 

Divulgar e promover o 
atendimento do NAP 

- Divulgação dos horários de 
atendimento do NAPE 

- Divulgação dos projetos 
vinculados ao NAP 

- Manutenção e divulgação do 
fluxo de atendimento dos 
discentes (docente – 
coordenação – NAP) 

Não foram identificadas 
fragilidades 

Melhor atendimento ao discente. 

Aprimorar o atendimento dos 
serviços de secretaria 

- Treinamento constante para os 
membros da frente de 
atendimento 

Não foram identificadas 
fragilidades 

Melhor atendimento ao discente. 

Facilitar o acesso aos contatos 
com as Coordenações de curso 
e gerência acadêmica 

- Divulgação dos nomes, telefones 
dos setores e e-mails de contatos 
de coordenadores e gerência 
acadêmica.  

Não foram identificadas 
fragilidades 

Melhor atendimento ao discente. 

 
 
 
Análise da CPA: 
 

Os canais de atendimento ao discente são facilitados, de modo que os estudantes têm acesso direto aos coordenadores, gerência acadêmica e 

da diretoria, assim como para os demais setores. O contato pode ser direto ou através de requerimento no Sistema de Informação Acadêmico 

(SIA). A nova oportunidade está na criação do horário de atendimento pela CPA. 
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3.2 – Eixo 4: Políticas de Gestão 

 
 
3.2.1 – Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implantar ações de qualificação 
e formação continuada do 
corpo docente, gerencial e 
administrativo. 

- Disponibilização de novos cursos 
no PIQ 

- Realização de palestras voltadas 
ao aperfeiçoamento pedagógico 
docente 

Não foram identificadas 
fragilidades 

Novos cursos do PIQ já estão 
disponíveis 

Implementar o Plano de 
Carreira Docente, conforme 
descrito no PDI. 

- O PCC foi protocolado no 
Ministério do Trabalho 

Não foram identificadas 
fragilidades 

 

Implementar do Plano de 
Carreira do Corpo Técnico-
administrativo, conforme 
descrito no PDI. 

- O PCC foi protocolado no 
Ministério do Trabalho 

Não foram identificadas 
fragilidades 

 

Implementar políticas de 
admissão, previstas no PDI, e 
acompanhamento do trabalho 
técnico-administrativo.  

- Realização dos encontros 
pedagógicos semestrais 

- Realização de reunião com líderes 
de sala e a gerência acadêmica 

- Realização do feedback 
coordenação-docente 

Algumas reuniões não 
puderam ocorrer em 2016 por 
problemas diversos, que 
devem ser sanados em 2017.   
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Análise da CPA: 
 
Os processos referentes à política de pessoal vêm sendo efetivados a cada ano, o plano de cargos e carreira da Estácio FMJ trará uma nova 

perspectiva e maior esclarecimento sobre os processos de ascensão funcional na IES. Dentre os processos de avaliação, destaca-se o feedback 

que tem se mostrado uma ferramenta eficiente para o desenvolvimento do corpo docente e dos coordenadores de curso. 

 

A IES investe em formação continuada e capacitação e possui um programa institucional para concessão de bolsas de pós-graduação Scricto 

sensu que são renovadas a cada semestre, valorizando assim seu corpo docente e sua qualificação. O Programa de Qualificação Docente (PIQ), 

executado pela EDUCARE – Universidade Corporativa da Estácio – constitui-se num processo de capacitação continuada com vistas ao  

aprimoramento acadêmico, elaborado  em vários eixos fundamentais (cultura organizacional; prática pedagógica; formação pedagógica 

específica e remuneração variável), sendo composto por: 

 PIQ Formação Continuada: Capacitação continuada com vistas ao aprimoramento acadêmico. 

 PIQ Mérito: Premiação dos docentes pelas suas atividades de pesquisa e de produção acadêmica com relevância científica e social. 

 PIQ Fórum: Evento nacional com objetivo de integrar, atualizar, capacitar e reconhecer docentes de todas as IES que integram o grupo 

Estácio. 

 PIQ Remuneração: Reconhecimento do desempenho dos professores que mais contribuíram para o crescimento sustentável da 

Instituição. 

 

Já  participaram do PIQ Formação Continuada 17 docentes da IES, aproximadamente. Foram premiados, pelo PIQ Mérito, 06 docentes pelas 

suas atividades de pesquisa e produção acadêmica, e receberam o PIQ Remuneração, 56 professores como reconhecimento do seu 

desempenho docente. 

 

A cada ano a IES convida cerca de oito docentes a participarem do Fórum Docente que vem ocorrendo nos meses de agosto. Nesses últimos 

três anos estiveram presentes 25 docentes da IES, no referido Fórum, no Rio de Janeiro. Nos últimos dois anos, os 25 docentes tiveram suas 

práticas pedagógicas premiadas nacionalmente nas respectivas áreas de conhecimento.  
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3.2.2 – Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Estabelecer mecanismos de 
avaliação do clima 
organizacional. 

- Disponibilização de pesquisa 
eletrônica acessível a todos 

- Divulgação do processo de 
avaliação 

Não foram identificadas 
fragilidades 

- 

Determinar Políticas para 
publicações, produções 
científicas, técnicas, 
pedagógicas, culturais, artísticas 
e prestação de serviços. 

- Elaboração de um plano formal 
para incentivo a produção 
científica e cultural 

Este processo ainda se encontra 
em curso 

- 

Estruturar programas 
institucionais de incentivos e 
benefícios à comunidade 
acadêmica e suas formas de 
operacionalização. 

- Elaboração de um plano formal. 
Este processo ainda não foi 
iniciado 

- 

Elaborar Programas de 
estrutura e funcionamento do 
sistema de registro acadêmico 

- Melhorias no Sistema de 
Informação Acadêmica (SIA) 

- Orientação aos estudantes sobre 
as novas funcionalidades do SIA, 
particularmente sobre a 
Secretaria Virtual 

Não foram identificadas 
fragilidades 

Ao longo dos dois semestres de 
2016, os alunos receberam visitas 
da Secretaria adjunta que os 
orientou sobre o acesso às 
funcionalidades do sistema. 

Implantar órgãos de colegiado, 
garantindo a participação de 
todos os atores sociais 
envolvidos no processo, 
conforme previsto no PDI. 

- Criação de comissão para 
elaboração e revisão do PDI 

Não foram identificadas 
fragilidades 

Participaram do processo: diretoria, 
gerência acadêmica, regulatório, 
docentes e a CPA. 
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Análise da CPA: 
 

Ao longo do ano uma série de melhorias implantadas, destacam-se aqui as visitas às salas de aula para divulgar os sistemas acadêmicos. Vale 

ressaltar que todo o sistema de registro da Estácio FMJ é on-line, ficando uma versão de segurança impressa dos documentos na sala de 

arquivos. 

 
 
3.2.3 – Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Definir políticas direcionadas à 
aplicação de recursos para 
programas de ensino, pesquisa 
e extensão 

- Definir orçamento para bolsas de 
ensino e de pesquisa 

Não foram identificadas 
fragilidades 

 

Destinar verbas para 
capacitação dos corpos docente 
e técnico-administrativo 

- Definir orçamento para realização 
de palestras, encontro 
pedagógico e cursos para o corpo 
técnico-administrativo.  

Não foram identificadas 
fragilidades 

 

Proceder com transparência 
durante a alocação de recursos; 

- Divulgara planilha de custo na 
secretaria 

Não foram identificadas 
fragilidades 

 

 
 
Análise da CPA: 
 
O orçamento, embora tenha ficado mais restrito no ano de 2016 devido à situação econômica nacional, atendeu às principais demandas da IES 

em todas as metas propostas. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
  

4.1. Aspectos gerais 
 

Tabela 1 - Resultados do ISA no ano de 2016 comparado ao resultado de 2015 

Ano Média do Professor Média da Unidade ISA 

2015 4,09 3,29 3,69 

2016 4,30 3,55 3,92 

 

 

Quando se comparam os resultados de 2015 em relação a 2016 é possível perceber uma 

elevação na satisfação dos estudantes em relação à unidade, de um modo geral, inclusive em 

relação ao corpo docente. Embora se trate de um crescimento, o valor do ISA ainda demonstra a 

necessidade de se trabalhar mais próximo aos estudantes e docentes para compreender as 

principais causas e remedia-las. 

 

 

Tabela 2 – Índice de satisfação do Aluno de 2016.2 por curso na Estácio FMJ 

Semestre Curso Média do 
Professor 

Média do Curso ISA 

2016.2 

ENFERMAGEM 4,39 3,73 4,06 

FISIOTERAPIA 4,18 3,78 3,98 

FARMÁCIA 4,22 3,62 3,92 

MEDICINA 4,33 3,19 3,76 

2016.1 

ENFERMAGEM 4,29 3,73 4,01 

FISIOTERAPIA 4,34 3,55 3,95 

FARMÁCIA 4,25 3,47 3,86 

MEDICINA 4,19 3,00 3,59 

2015 

ENFERMAGEM 4,19 3,64 3,92 

FARMÁCIA 4,16 3,64 3,90 

FISIOTERAPIA 4,08 3,30 3,69 

MEDICINA 4,05 3,01 3,53 

 

Nas avaliações dos últimos anos um crescimento foi observado quanto ao índice de satisfação do 

aluno em cada curso, ficando o curso de Enfermagem com resultados acima de 4, figurando na 

categoria de “muito satisfeito” e os demais aparecem com a avaliação de “satisfeitos” com o 

curso. Um ponto a ser ressaltado está no fato de que o corpo docente é permanece com 

avaliação de conceito elevado. 
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4.2. Avaliação pelo corpo discente da Estácio FMJ 
 

Tabela 3 - Avaliação dos estudantes quanto ao atendimento na Estácio FMJ 

Pergunta - 2016 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 17,8% 12,9% 25,8% 24,0% 19,6% 3.885 

Atendimento na Secretaria 
de Alunos da sua 
Unidade/Polo 

13,4% 11,6% 23,1% 26,7% 25,2% 640 

Atendimento por chat 23,1% 15,3% 24,3% 19,2% 18,1% 432 

Atendimento prestado pela 
administração da 
Unidade/Polo 

13,0% 10,9% 25,9% 29,4% 20,7% 622 

Atendimento telefônico 
ativo (aquele que entrou em 
contato com você) 

21,5% 12,4% 26,3% 19,8% 20,0% 540 

Atendimento telefônico 
receptivo (aquele que o 
atendeu quando você ligou) 

23,7% 14,9% 22,0% 21,6% 17,8% 583 

Outros canais de 
atendimento 

21,1% 12,6% 27,9% 20,1% 18,3% 437 

Satisfação geral com o 
Atendimento 

12,2% 13,2% 31,2% 27,4% 16,0% 631 

 

 

De um modo geral, aproximadamente, 70% dos estudantes avaliaram como satisfeitos a 

extremamente satisfeitos o atendimento na IES, estes números representam investimentos  

realizadas em treinamentos da equipe da Estácio FMJ. De qualquer forma, o atendimento 

telefônico e o chat parecem ainda serem os pontos de atenção. 

 

Tabela 4 - Avaliação dos estudantes quanto à Biblioteca 

Pergunta - 2016 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5  
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 17,9% 12,2% 26,5% 22,1% 21,4% 1.299 

Disponibilidade do acervo 
bibliográfico no Campus / Polo 
para atender às necessidades das 
disciplinas do seu curso 

13,7% 12,6% 28,8% 23,2% 21,7% 650 

Satisfação geral com a 
infraestrutura da Biblioteca do 
seu campus/polo quanto ao 
espaço físico (dimensão, limpeza, 
iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 

22,0% 11,7% 24,2% 21,0% 21,1% 649 
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conservação) e quanto à 
disponibilidade de ambientes de 
estudos individuais e em grupo. 

 

Este é outro aspecto de melhoria na IES, de modo que 70% dos estudantes avaliaram 

positivamente o acervo e a satisfação com a Biblioteca, apesar de a mesma ter passado por uma 

mudança estrutural com o fechamento do acervo. 

 

Os estudantes também avaliaram as coordenações de seus respectivos cursos, neste aspecto os 

resultados foram os apresentados a seguir: 

 

Tabela 5 - Avaliação da coordenação do curso de Fisioterapia pelos estudantes do curso 

FISIOTERAPIA - Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 7,0% 6,4% 16,6% 31,0% 39,0% 815 

Apresentação dos aspectos 
acadêmicos relacionados ao 
curso (projeto pedagógico, 
exigência de pré-requisitos, 
matriz curricular, estágios, TCC, 
entre outros) 

6,9% 6,9% 19,3% 31,7% 35,1% 202 

Conhecimento dos processos 
acadêmicos (requerimentos, 
disciplinas online, laboratórios, 
Secretaria, etc.) 

5,9% 5,4% 12,3% 28,6% 47,8% 203 

Disponibilidade para atender os 
alunos 

8,3% 8,8% 16,1% 30,7% 36,1% 205 

Satisfação geral com o 
Coordenador do seu curso 

6,8% 4,4% 18,5% 33,2% 37,1% 205 

 

Assim como para o curso de Fisioterapia foi avaliado positivamente por 86,6%, onde apenas 

13,4% apresentaram algum índice de insatisfação, que embora baixo, deve ser investigado. 

 

Tabela 6 - Avaliação da coordenação do curso de Farmácia pelos estudantes do curso 

FARMÁCIA - Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 9,2% 5,0% 18,5% 26,1% 41,2% 924 

Apresentação dos aspectos 
acadêmicos relacionados ao 
curso (projeto pedagógico, 
exigência de pré-requisitos, 
matriz curricular, estágios, TCC, 

10,1% 7,5% 21,5% 29,4% 31,6% 228 
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entre outros) 

Conhecimento dos processos 
acadêmicos (requerimentos, 
disciplinas online, laboratórios, 
Secretaria, etc.) 

8,2% 4,8% 14,7% 22,5% 49,8% 231 

Disponibilidade para atender os 
alunos 

8,2% 4,7% 18,5% 28,4% 40,1% 232 

Satisfação geral com o 
Coordenador do seu curso 

10,3% 3,0% 19,3% 24,0% 43,3% 233 

 

Assim como a coordenação de Fisioterapia, a coordenação de Farmácia foi avaliada 

positivamente, de modo que 85,8% dos estudantes avaliação a Coordenação de forma positiva, 

embora este represente um percentual importante, as causas que levaram a insatisfação dos 

demais 14,2% dos estudantes que avaliaram. 

 

 

Tabela 7 - Avaliação da coordenação do curso de Enfermagem pelos estudantes do curso 

ENFERMAGEM - Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 13,7% 9,3% 22,8% 24,3% 29,9% 4.425 

Apresentação dos aspectos 
acadêmicos relacionados ao 
curso (projeto pedagógico, 
exigência de pré-requisitos, 
matriz curricular, estágios, TCC, 
entre outros) 

14,3% 9,7% 25,0% 23,8% 27,2% 1.086 

Conhecimento dos processos 
acadêmicos (requerimentos, 
disciplinas online, laboratórios, 
Secretaria, etc.) 

11,1% 9,0% 20,3% 25,0% 34,7% 1.104 

Disponibilidade para atender os 
alunos 

15,6% 10,2% 23,8% 23,2% 27,2% 1.114 

Satisfação geral com o 
Coordenador do seu curso 

13,8% 8,5% 21,9% 25,2% 30,5% 1.121 

 

77% dos estudantes de Enfermagem avaliaram positivamente a coordenação, deste modo, 

dentre as causas que mais implicaram para que os demais 23% dos alunos apresentassem 

alguma insatisfação estão na disponibilidade para atendimento dos alunos e na apresentação 

dos pré-requisitos das disciplinas, estes aspectos devem ser melhorados ao longo do ano de 

2017. 
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Tabela 8 - Avaliação da coordenação do curso de Medicina pelos estudantes do curso 

Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 24,2% 12,3% 28,0% 21,9% 13,6% 1.477 

Apresentação dos aspectos 
acadêmicos relacionados ao 
curso (projeto pedagógico, 
exigência de pré-requisitos, 
matriz curricular, estágios, TCC, 
entre outros) 

24,8% 11,7% 30,8% 19,1% 13,6% 367 

Conhecimento dos processos 
acadêmicos (requerimentos, 
disciplinas online, laboratórios, 
Secretaria, etc.) 

19,7% 10,9% 27,0% 26,0% 16,4% 366 

Disponibilidade para atender os 
alunos 

28,4% 14,9% 26,5% 18,1% 12,2% 370 

Satisfação geral com o 
Coordenador do seu curso 

24,1% 11,5% 27,8% 24,3% 12,3% 374 

 

 

63,5% dos estudantes avaliaram a coordenação do curso de Medicina de forma positiva, dentre 

os aspectos que contribuíram para que 36,5% dos estudantes avaliassem a coordenação como 

insatisfatória encontram-se a baixa disponibilidade de tempo para o atendimento e a 

apresentação da estrutura curricular para os estudantes do curso. 

Quando a questão é o curso, os resultados da avaliação foram os seguintes: 

 

Tabela 9 - Avaliação do curso de Fisioterapia por seu corpo discente 

Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5  
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 5,4% 8,1% 24,4% 32,1% 29,9% 1.952 

A contribuição das aulas práticas 
para a sua preparação para o 
mercado de trabalho. 

7,5% 10,0% 23,0% 31,0% 28,5% 200 

Conhecimento das Ações de 
Melhoria implantadas em seu 
Curso/Campus com base nos 
resultados da Avaliação 
Institucional. 

5,5% 7,0% 28,5% 34,0% 25,0% 200 

Conhecimento do Projeto 
Pedagógico do seu Curso - PPC 
(perfil do egresso, disciplinas 
mínimas, eletivas e optativas, 
Atividades Acadêmicas 
Complementares - AAC; Estágio 

4,2% 7,3% 22,4% 33,9% 32,3% 192 



 49 

Curricular/Supervisionado e 
Trabalho de Conclusão de Curso - 
TCC) 

Oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades 
Acadêmicas Complementares 
(AAC) - (ex: cursos de nivelamento, 
revisão, palestras, oficinas de 
leitura, iniciação científica, 
seminários de pesquisa, projetos 
que envolvam alunos e professores 
junto à comunidade, etc.) 

5,6% 9,6% 21,3% 29,9% 33,5% 197 

Organização e qualidade do 
funcionamento do Estágio 
Curricular/Supervisionado do seu 
curso e contribuição para sua 
formação profissional 

7,3% 4,5% 21,3% 35,4% 31,5% 178 

Preparação para o mercado de 
trabalho oferecida pela Instituição 

7,7% 8,2% 24,2% 33,0% 26,8% 194 

Qualidade do conteúdo do 
material didático das disciplinas. 

4,5% 8,1% 23,7% 32,8% 30,8% 198 

Satisfação geral com o seu curso 3,0% 5,5% 18,9% 34,8% 37,8% 201 

Satisfação quanto aos programas 
de apoio discente (apoio 
psicopedagógico, acolhimento ao 
ingressante, programas de 
acessibilidade ou equivalente, 
nivelamento e/ou monitoria). 

5,1% 10,8% 28,2% 31,3% 24,6% 195 

Seu conhecimento sobre os 
Critérios de Avaliação e regras para 
as Atividades Acadêmicas 
Complementares, TCC, Extensão, 
Iniciação Científica e outros. 

4,1% 10,2% 32,0% 25,4% 28,4% 197 

 

Quanto ao curso, outro aspecto positivo foi evidenciado quando 86,4% dos estudantes avaliaram 

positivamente (satisfeito a extremamente satisfeito), fato semelhante ocorreu com os cursos de 

Enfermagem (85,1% de avaliação positiva) e de Farmácia (80,7% de avaliação positiva) uma vez 

que todos apresentaram mais de 80% dos estudantes com avaliação positiva do curso. Valores 

apresentados na Tabela 10 e na Tabela 11. 

 

Tabela 10 - Avaliação do curso de Enfermagem por seu corpo discente 

Pergunta 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 7,1% 7,8% 20,3% 28,9% 35,9% 1.572 

A contribuição das aulas práticas 
para a sua preparação para o 
mercado de trabalho. 

5,0% 5,6% 13,1% 31,3% 45,0% 160 
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Conhecimento das Ações de 
Melhoria implantadas em seu 
Curso/Campus com base nos 
resultados da Avaliação 
Institucional. 

6,8% 10,6% 21,1% 28,6% 32,9% 161 

Conhecimento do Projeto 
Pedagógico do seu Curso - PPC 
(perfil do egresso, disciplinas 
mínimas, eletivas e optativas, 
Atividades Acadêmicas 
Complementares - AAC; Estágio 
Curricular/Supervisionado e 
Trabalho de Conclusão de Curso - 
TCC) 

6,7% 9,3% 22,7% 29,3% 32,0% 150 

Oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades 
Acadêmicas Complementares 
(AAC) - (ex: cursos de nivelamento, 
revisão, palestras, oficinas de 
leitura, iniciação científica, 
seminários de pesquisa, projetos 
que envolvam alunos e professores 
junto à comunidade, etc.) 

10,5% 11,7% 19,8% 25,3% 32,7% 162 

Organização e qualidade do 
funcionamento do Estágio 
Curricular/Supervisionado do seu 
curso e contribuição para sua 
formação profissional 

8,3% 9,0% 21,4% 25,5% 35,9% 145 

Preparação para o mercado de 
trabalho oferecida pela Instituição 

7,0% 8,9% 22,2% 23,4% 38,6% 158 

Qualidade do conteúdo do 
material didático das disciplinas. 

8,1% 5,6% 17,5% 28,1% 40,6% 160 

Satisfação geral com o seu curso 3,7% 3,7% 16,0% 33,3% 43,2% 162 

Satisfação quanto aos programas 
de apoio discente (apoio 
psicopedagógico, acolhimento ao 
ingressante, programas de 
acessibilidade ou equivalente, 
nivelamento e/ou monitoria). 

7,5% 6,2% 23,6% 32,9% 29,8% 161 

Seu conhecimento sobre os 
Critérios de Avaliação e regras para 
as Atividades Acadêmicas 
Complementares, TCC, Extensão, 
Iniciação Científica e outros. 

7,2% 7,8% 26,1% 30,7% 28,1% 153 
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Tabela 11 - Avaliação do curso de Farmácia por seu corpo discente 

Pergunta 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 8,9% 10,5% 29,3% 29,1% 22,3% 1.975 

A contribuição das aulas práticas 
para a sua preparação para o 
mercado de trabalho. 

9,4% 11,3% 28,1% 29,6% 21,7% 203 

Conhecimento das Ações de 
Melhoria implantadas em seu 
Curso/Campus com base nos 
resultados da Avaliação 
Institucional. 

8,4% 11,8% 32,5% 28,1% 19,2% 203 

Conhecimento do Projeto 
Pedagógico do seu Curso - PPC 
(perfil do egresso, disciplinas 
mínimas, eletivas e optativas, 
Atividades Acadêmicas 
Complementares - AAC; Estágio 
Curricular/Supervisionado e 
Trabalho de Conclusão de Curso - 
TCC) 

7,2% 8,2% 30,3% 30,8% 23,6% 195 

Oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades 
Acadêmicas Complementares 
(AAC) - (ex: cursos de nivelamento, 
revisão, palestras, oficinas de 
leitura, iniciação científica, 
seminários de pesquisa, projetos 
que envolvam alunos e professores 
junto à comunidade, etc.) 

11,8% 15,3% 28,1% 25,6% 19,2% 203 

Organização e qualidade do 
funcionamento do Estágio 
Curricular/Supervisionado do seu 
curso e contribuição para sua 
formação profissional 

9,4% 7,2% 31,1% 28,3% 23,9% 180 

Preparação para o mercado de 
trabalho oferecida pela Instituição 

11,8% 10,8% 26,7% 25,6% 25,1% 195 

Qualidade do conteúdo do 
material didático das disciplinas. 

6,6% 10,7% 25,5% 29,6% 27,6% 196 

Satisfação geral com o seu curso 3,9% 4,4% 27,8% 40,0% 23,9% 205 

Satisfação quanto aos programas 
de apoio discente (apoio 
psicopedagógico, acolhimento ao 
ingressante, programas de 
acessibilidade ou equivalente, 
nivelamento e/ou monitoria). 

10,5% 14,0% 29,0% 27,0% 19,5% 200 

Seu conhecimento sobre os 
Critérios de Avaliação e regras para 
as Atividades Acadêmicas 
Complementares, TCC, Extensão, 

9,7% 10,8% 33,8% 25,6% 20,0% 195 
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Iniciação Científica e outros. 

 

O curso de Medicina também apresenta melhorias nos resultados da avaliação de modo que, 

aproximadamente, 78% dos estudantes avaliaram o curso, de um modo geral, como positivo. 

Dentre o aspecto que mais implicou para que 22% dos estudantes apresentassem insatisfações 

foi a falta de comunicação sobre as melhorias implantadas no curso e no campus (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Avaliação do curso de Medicina por seu corpo discente 

Pergunta 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 9,9% 12,4% 32,9% 28,1% 16,6% 2.301 

A contribuição das aulas práticas 
para a sua preparação para o 
mercado de trabalho. 

7,6% 11,4% 23,7% 30,5% 26,7% 236 

Conhecimento das Ações de 
Melhoria implantadas em seu 
Curso/Campus com base nos 
resultados da Avaliação 
Institucional. 

22,3% 18,5% 29,4% 18,1% 11,8% 238 

Conhecimento do Projeto 
Pedagógico do seu Curso - PPC 
(perfil do egresso, disciplinas 
mínimas, eletivas e optativas, 
Atividades Acadêmicas 
Complementares - AAC; Estágio 
Curricular/Supervisionado e 
Trabalho de Conclusão de Curso - 
TCC) 

8,1% 7,3% 37,6% 32,1% 15,0% 234 

Oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades 
Acadêmicas Complementares 
(AAC) - (ex: cursos de nivelamento, 
revisão, palestras, oficinas de 
leitura, iniciação científica, 
seminários de pesquisa, projetos 
que envolvam alunos e professores 
junto à comunidade, etc.) 

9,4% 15,5% 36,1% 22,7% 16,3% 233 

Organização e qualidade do 
funcionamento do Estágio 
Curricular/Supervisionado do seu 
curso e contribuição para sua 
formação profissional 

8,4% 15,0% 33,2% 29,0% 14,5% 214 

Preparação para o mercado de 
trabalho oferecida pela Instituição 

9,2% 9,6% 34,5% 28,8% 17,9% 229 

Qualidade do conteúdo do 
material didático das disciplinas. 

4,2% 6,6% 34,0% 37,7% 17,5% 212 
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Satisfação geral com o seu curso 3,3% 9,2% 31,7% 39,6% 16,3% 240 

Satisfação quanto aos programas 
de apoio discente (apoio 
psicopedagógico, acolhimento ao 
ingressante, programas de 
acessibilidade ou equivalente, 
nivelamento e/ou monitoria). 

13,9% 15,2% 35,1% 21,6% 14,3% 231 

Seu conhecimento sobre os 
Critérios de Avaliação e regras para 
as Atividades Acadêmicas 
Complementares, TCC, Extensão, 
Iniciação Científica e outros. 

12,0% 15,4% 34,6% 21,8% 16,2% 234 

 

Outros aspectos foram analisados de uma maneira geral dentre todo o corpo discente da Estácio 

FMJ, dente eles destacamos a análise da infraestrutura (Tabela 13).  

 

Tabela 13 - Avaliação da infraestrutura do campus da Estácio FMJ 

Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 9,7% 11,5% 26,6% 28,7% 23,6% 3.755 

Disponibilidade de equipamento 
(computadores) nos 
laboratórios de Informática 

5,9% 10,2% 23,3% 32,5% 28,1% 391 

Disponibilidade de sinal de 
internet via Wi-fi no seu 
Campus. 

19,2% 17,6% 27,6% 20,2% 15,4% 421 

Qualidade dos equipamentos 
utilizados em sala (TV/Vídeo, 
datashow, retroprojetor, DVD, 
etc.) 

4,7% 7,8% 20,8% 34,9% 31,8% 424 

Satisfação com a conexão da 
Internet na biblioteca 

9,3% 12,9% 26,0% 27,9% 23,9% 419 

Satisfação com a conexão da 
Internet nos laboratórios 

21,8% 12,7% 26,9% 20,8% 17,8% 409 

Satisfação geral com a 
Infraestrutura 

6,4% 10,6% 33,3% 33,3% 16,5% 424 

Satisfação geral com a Sala de 
Aula (quantidade, dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação do 
mobiliário) 

4,3% 6,2% 22,8% 33,7% 33,0% 421 

Satisfação geral com os 
Banheiros (quantidade, 
dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação) 

8,3% 12,3% 29,2% 26,2% 24,1% 424 
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Satisfação geral com os Espaços 
de Convivência e Alimentação 
(quantidade, dimensão, limpeza, 
iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação) 

7,6% 12,8% 28,9% 28,9% 21,8% 422 

 

Embora tenha recebido investimentos consideráveis, a conexão com a internet ainda é um 

ponto crítico quanto à infraestrutura, no entanto, este aspecto diz respeito à ampliação do sinal 

em alguns blocos, tais como a rede wi-fi no laboratório de Biofisiologia e no bloco H. 

 

Tabela 14 - Avaliação da estrutura dos laboratórios específicos pelo corpo discente 

Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 4,8% 8,8% 22,8% 32,1% 31,4% 1.619 

Satisfação com a infraestrutura 
dos laboratórios específicos do 
seu curso, quanto ao espaço físico 
(dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação). 

4,3% 8,6% 23,4% 32,4% 31,2% 811 

Satisfação com a utilização dos 
laboratórios específicos do seu 
curso para o desenvolvimento 
profissional. 

5,3% 9,0% 22,2% 31,8% 31,7% 808 

 

Quando o aspecto analisado foi a estrutura dos laboratórios. Os resultados estão apresentados 

na Tabela 14 acima. De um modo geral, o resultado deste item foi avaliado bastante 

positivamente por 86,3% dos estudantes, sendo este o reflexo das melhorias realizadas ao longo 

dos últimos anos. 

 

Tabela 15 - Avaliação dos aspectos financeiros da Estácio FMJ sob a visão do corpo discente 

Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 12,4% 10,0% 24,0% 26,8% 26,8% 3.697 

Clareza e facilidade de 
entendimento das 
informações do seu 
boleto 

8,3% 7,1% 21,9% 27,7% 35,0% 703 

Exatidão dos valores 
cobrados no boleto (de 
acordo com o que foi 

12,0% 7,3% 24,3% 25,2% 31,2% 711 
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contratado: descontos, 
juros, etc.) 

Satisfação geral com a 
mensalidade cobrada 
pela universidade / 
faculdade em 
comparação com as 
demais instituições de 
ensino superior privadas 

14,8% 12,2% 23,1% 27,7% 22,3% 763 

Satisfação geral com o 
preço e a qualidade do 
serviço prestado, ou seja, 
com custo-benefício da 
universidade / faculdade 

14,0% 11,4% 26,9% 25,4% 22,4% 765 

Satisfação geral com os 
processos financeiros da 
Estácio 

12,5% 11,5% 23,8% 28,1% 24,1% 755 

 

Embora os aspectos financeiros correspondam a um elemento delicado por diversos aspectos, 

77,7% dos estudantes avaliaram de forma positiva, de um modo geral. Vale ressaltar que, 

embora os estudantes se queixem do valor da mensalidade (27%) a mesma é a menor em toda a 

região do Cariri para todos os cursos. 

 

Não há como se falar de estrutura sem pensar no corpo docente, que é o elemento mais 

importante no processo de educação. Quanto a este aspecto, os resultados estão apresentados 

na Tabela 16, a seguir: 

 

Tabela 16 - Avaliação do corpo docente pelos estudantes da Estácio FMJ 

Pergunta 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 4,3% 3,7% 10,8% 20,2% 60,9% 45.083 

Assiduidade (frequência às aulas) 
e pontualidade do Professor 

3,4% 2,7% 8,5% 18,6% 66,8% 7.491 

Coerência entre o conteúdo 
ministrado e as avaliações (provas 
e trabalhos) 

4,4% 3,3% 10,4% 19,6% 62,2% 7.393 

Competência do Professor para 
ensinar, desenvolver habilidades, 
despertar interesse pela disciplina 
e esclarecer dúvidas. 

5,4% 4,5% 12,9% 21,0% 56,2% 7.512 

Domínio do conteúdo da 
disciplina pelo Professor/Tutor 

3,2% 3,0% 9,2% 18,1% 66,5% 7.543 

O professor/tutor segue o 
conteúdo previsto no Plano de 

4,6% 4,8% 13,2% 22,3% 55,1% 7.641 
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Ensino da disciplina (objetivos, 
procedimentos de ensino e de 
avaliação, conteúdos e 
bibliografia) 

Satisfação geral com os 
Professores/Tutores abaixo 

5,1% 3,9% 10,7% 21,5% 58,7% 7.503 

 

Este aspecto mostra avaliação positiva de 92% dos estudantes da Estácio FMJ, sendo um reflexo 

do investimento em contratações de professores cada vez mais preparados e no incentivo a 

qualificação dos mesmos. 

Deste modo, ao se preguntar ao estudante sobre sua satisfação geral em estudar na Estácio FMJ 

obteve-se os resultados apresentados na Tabela 17, onde se pode observar que mais de 87% dos 

estudantes avaliaram positivamente, em um contexto geral, a IES. 

 

Tabela 17 - Satisfação geral dos estudantes com a ESTÁCIO FMJ 

Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 3,3% 9,4% 28,3% 37,8% 21,2% 822 

Considerando todos os pontos 
abordados desde o início deste 
questionário, qual é a sua 
satisfação geral com a Instituição 
neste período acadêmico? 

3,3% 9,4% 28,3% 37,8% 21,2% 822 

 

De qualquer modo, o processo de avaliação institucional é composto por outros atores, 

imprescindíveis no processo, o corpo docente, em relação a estes, a seguir encontram-se os 

resultados nas respostas do questionário de autoavaliação. 

 
Tabela 18 - Autoavaliação dos docentes da Estácio FMJ em 2016.2 

Pergunta 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5  
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 4,4% 8,3% 18,7% 37,0% 31,6% 883 

Sua participação como conteudista 
do Banco de Questões 

7,8% 20,2% 31,8% 21,7% 18,6% 129 

Sua participação nas reuniões de 
colegiados 

3,0% 6,7% 11,2% 32,8% 46,3% 134 

A utilização dos conteúdos 
complementares disponíveis na 
WebAula/Sala de Aula Virtual 
(acervo, conteúdo interativo, livro 
didático, etc.) e recomendação 
para os alunos 

13,7% 16,0% 35,1% 26,7% 8,4% 131 
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Seu conhecimento do Projeto 
Pedagógico do seu Curso (PPC) e 
de seus componentes curriculares 
(perfil do egresso, disciplinas 
mínimas, eletivas e optativas; 
Atividades Acadêmicas 
Complementares - AAC; Estágio 
Curricular/Supervisionado e 
Trabalho de Conclusão de Curso - 
TCC) 

0,6% 4,3% 11,6% 52,4% 31,1% 164 

Seu nível de conhecimento sobre o 
PDI (Plano de Desenvolvimento 
Institucional) e Regimento Interno 
da Instituição? 

3,7% 5,5% 17,1% 47,6% 26,2% 164 

Sua utilização e recomendação 
para os alunos de leitura do 
material didático das disciplinas 

0,0% 0,6% 9,9% 34,8% 54,7% 161 

 
 

O questionário de autoavaliação na Estácio FMJ chama o docente para um autorreflexão de suas 

ações que contribuiriam para o desenvolvimento do curso e da IES. Nestas questões, foi possível 

observar que o corpo docente ainda utiliza com deficiência os recursos do SAVA (Sala de Aula 

Virtual do Aluno), um ambiente que facilita a comunicação entre docente e discente além de ser 

uma boa ferramenta para se criar estratégias de extensão das atividades discutidas em sala. É 

provável que um processo de sensibilização e atualização sobre a ferramenta seja útil para todo 

o corpo docente. 

De um modo geral, foi solicitado que os docentes avaliassem a Estácio FMJ em diversos 

aspectos, o resultado de tal avaliação encontra-se apresentado na Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Avaliação geral da Faculdade Estácio FMJ pelos docentes  na avaliação de 2016.2 

Pergunta 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5  
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 2,6% 6,5% 13,9% 36,7% 40,4% 2.691 

Acervo bibliográfico disponível 
para atender às necessidades de 
sua disciplina 

3,1% 8,6% 23,3% 29,4% 35,6% 163 

Atuação da Direção da 
Unidade/Núcleo/IES 

6,1% 17,2% 8,6% 35,0% 33,1% 163 

Atuação da Gerência Acadêmica 0,6% 4,3% 6,2% 27,8% 61,1% 162 

Com relação às aulas práticas: 
disponibilidade dos 
equipamentos em relação ao 
número de alunos 

6,3% 8,5% 21,8% 38,7% 24,6% 142 

Condições e equipamentos da 
sala dos professores 

0,0% 4,3% 9,3% 34,2% 52,2% 161 
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Divulgação do processo de 
Avaliação Institucional 

1,2% 1,8% 7,9% 31,7% 57,3% 164 

Divulgação dos resultados dos 
processos de avaliação externa 
da IES (Conceitos do MEC) 

0,6% 3,1% 7,4% 29,4% 59,5% 163 

Eficiência do Sistema de 
Informação Acadêmica (SIA) 

1,8% 5,5% 14,7% 42,9% 35,0% 163 

A oferta de atividades 
acadêmicas no âmbito da 
Extensão (projetos que envolvam 
alunos e professores junto à 
comunidade) 

3,1% 1,3% 17,5% 38,8% 39,4% 160 

A oferta de oportunidades para 
participar de atividades 
acadêmicas no âmbito da 
Pesquisa 

3,8% 8,1% 17,5% 40,6% 30,0% 160 

Adequação dos laboratórios 
específicos para atender às 
necessidades da sua disciplina 

0,8% 14,5% 13,7% 36,3% 34,7% 124 

Conhecimento das Ações de 
Melhoria implantadas em sua 
Unidade pela Comissão Própria 
de Avaliação (CPA) com base nos 
resultados da Avaliação 
Institucional. 

1,2% 4,3% 12,3% 44,8% 37,4% 163 

Estímulo às produções 
acadêmicas, concessão de bolas 
de pesquisa/iniciação científico-
tecnológico, auxílio para 
participação em eventos e grupos 
de pesquisa. 

5,0% 8,1% 16,1% 37,9% 32,9% 161 

Qualidade dos equipamentos 
utilizados em sala (computador, 
TV/Vídeo, datashow, 
retroprojetor, DVD, microfone, 
etc.) 

0,6% 3,1% 19,0% 36,8% 40,5% 163 

Satisfação com a conexão da 
Internet do Campus (nos 
laboratórios e biblioteca) 

8,3% 8,3% 25,0% 37,8% 20,5% 156 

Satisfação geral com a Sala de 
Aula (dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação do mobiliário) 

0,6% 5,6% 8,6% 42,6% 42,6% 162 

São desenvolvidos projetos e 
ações de responsabilidade social 
na sua instituição, tais como: 
cidadania, inclusão social, 
cuidados com o meio ambiente e 
memória cultural? 

0,6% 5,6% 9,3% 39,1% 45,3% 161 
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De um modo geral, a visão do corpo docente sobre a IES e bem positiva, no entanto, aqui se 

destaca, mais uma vez, os problemas de conexão com a internet em alguns locais da Faculdade, 

que, embora tenha tido a área de abrangência ampliada, ainda há locais com acesso instável. 

Também foi solicitado que os docentes avaliassem seus respectivos cursos, o resultado da 

avaliação encontra-se apresentado nas próximas tabelas. 

 

Tabela 20 - Avaliação do curso de Medicina pelos docentes do próprio curso 

MEDICINA - Pergunta 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 0,8% 2,7% 11,6% 49,5% 35,3% 880 

Qualidade do Projeto Pedagógico 
do Curso 

0,0% 2,1% 11,3% 44,3% 42,3% 97 

A atuação do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) contribui para 
a evolução do PPC, nos aspectos: 
concepção, acompanhamento, 
consolidação e avaliação? 

2,0% 2,0% 9,2% 44,9% 41,8% 98 

A usabilidade da Webaula/SAVA 
(Sala de Aula Virtual de 
Aprendizagem) 

0,0% 3,8% 17,0% 41,5% 37,7% 53 

A usabilidade das ferramentas de 
gestão de ensino e aprendizagem 
(Relatórios/ Analytics BdQ e 
Indicadores de Desempenho 
Acadêmico) 

0,0% 3,6% 16,9% 51,8% 27,7% 83 

Integração entre os conteúdos das 
disciplinas do curso 

0,0% 3,0% 16,2% 51,5% 29,3% 99 

Observa que o Colegiado contribui 
positivamente para o 
desenvolvimento do curso, no que 
se refere à representatividade dos 
segmentos, periodicidade das 
reuniões, registros e 
encaminhamentos das decisões? 

2,0% 3,0% 10,1% 51,5% 33,3% 99 

Qualidade do conteúdo das 
disciplinas que ministra (Plano de 
Ensino, Planos de Aula, BDQ, 
Conteúdo Interativo, Objetos de 
Aprendizagem e Material Didático) 

1,0% 1,0% 7,3% 54,2% 36,5% 96 

Satisfação com a infraestrutura 
dos laboratórios específicos do seu 
curso quanto ao espaço físico 
(dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação). 

1,2% 3,7% 8,5% 43,9% 42,7% 82 

Satisfação quanto à metodologia 
do Modelo de Ensino 

0,0% 2,1% 11,3% 50,5% 36,1% 97 
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Sua satisfação quanto aos projetos 
acadêmicos de complementação 
da aprendizagem, tais como 
Avaliando o Aprendizado, Nova 
Chance, PreparAV, etc. 

1,3% 3,9% 10,5% 59,2% 25,0% 76 

 

Um destaque para o curso de Medicina quando 96,5% do corpo docente avaliaram de forma 

positiva os diversos aspectos do curso. Este fato pode ser o reflexo das inovações realizadas com 

a implantação da nova matriz curricular. Outro destaque está no reconhecimento pelos docentes 

da integração entre as disciplinas do curso, fruto, também, da nova matriz curricular. 

 

Tabela 21 - Avaliação do curso de Farmácia pelos docentes do próprio curso 

FARMÁCIA - Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 0,6% 4,3% 11,8% 41,6% 41,6% 161 

Qualidade do Projeto Pedagógico 
do Curso 

0,0% 0,0% 17,6% 35,3% 47,1% 17 

A atuação do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) contribui para 
a evolução do PPC, nos aspectos: 
concepção, acompanhamento, 
consolidação e avaliação? 

0,0% 5,9% 0,0% 47,1% 47,1% 17 

A usabilidade da Webaula/SAVA 
(Sala de Aula Virtual de 
Aprendizagem) 

0,0% 0,0% 16,7% 58,3% 25,0% 12 

A usabilidade das ferramentas de 
gestão de ensino e aprendizagem 
(Relatórios/ Analytics BdQ e 
Indicadores de Desempenho 
Acadêmico) 

0,0% 0,0% 12,5% 43,8% 43,8% 16 

Integração entre os conteúdos 
das disciplinas do curso 

5,9% 0,0% 11,8% 41,2% 41,2% 17 

Observa que o Colegiado 
contribui positivamente para o 
desenvolvimento do curso, no 
que se refere à 
representatividade dos 
segmentos, periodicidade das 
reuniões, registros e 
encaminhamentos das decisões? 

0,0% 6,3% 0,0% 43,8% 50,0% 16 

Qualidade do conteúdo das 
disciplinas que ministra (Plano de 
Ensino, Planos de Aula, BDQ, 
Conteúdo Interativo, Objetos de 
Aprendizagem e Material 
Didático) 

0,0% 5,9% 11,8% 41,2% 41,2% 17 
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Satisfação com a infraestrutura 
dos laboratórios específicos do 
seu curso quanto ao espaço físico 
(dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação). 

0,0% 6,3% 0,0% 43,8% 50,0% 16 

Satisfação quanto à metodologia 
do Modelo de Ensino 

0,0% 11,8% 11,8% 35,3% 41,2% 17 

Sua satisfação quanto aos 
projetos acadêmicos de 
complementação da 
aprendizagem, tais como 
Avaliando o Aprendizado, Nova 
Chance, PreparAV, etc. 

0,0% 6,3% 37,5% 31,3% 25,0% 16 

 

Assim como ocorreu no curso de Medicina, o curso de Farmácia também apresentou avaliação 

bastante positiva (95% positivo) por seus docentes, no entanto, um destaque para algumas 

observações sobre fragilidades da matriz curricular quanto a integralização de seus conteúdos 

nas diferentes disciplinas. 

 

Tabela 22 - Avaliação do curso de Enfermagem pelos docentes do próprio curso 

ENFERMAGEM - Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5  
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 1,9% 3,9% 15,5% 47,6% 31,1% 206 

Qualidade do Projeto Pedagógico 
do Curso 

0,0% 0,0% 18,2% 36,4% 45,5% 22 

A atuação do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) contribui para 
a evolução do PPC, nos aspectos: 
concepção, acompanhamento, 
consolidação e avaliação? 

4,8% 4,8% 0,0% 61,9% 28,6% 21 

A usabilidade da Webaula/SAVA 
(Sala de Aula Virtual de 
Aprendizagem) 

0,0% 0,0% 11,8% 52,9% 35,3% 17 

A usabilidade das ferramentas de 
gestão de ensino e aprendizagem 
(Relatórios/ Analytics BdQ e 
Indicadores de Desempenho 
Acadêmico) 

0,0% 5,3% 21,1% 31,6% 42,1% 19 

Integração entre os conteúdos 
das disciplinas do curso 

0,0% 4,5% 22,7% 50,0% 22,7% 22 

Observa que o Colegiado 
contribui positivamente para o 
desenvolvimento do curso, no 
que se refere à 
representatividade dos 
segmentos, periodicidade das 

4,3% 4,3% 13,0% 52,2% 26,1% 23 
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reuniões, registros e 
encaminhamentos das decisões? 

Qualidade do conteúdo das 
disciplinas que ministra (Plano de 
Ensino, Planos de Aula, BDQ, 
Conteúdo Interativo, Objetos de 
Aprendizagem e Material 
Didático) 

0,0% 4,8% 19,0% 61,9% 14,3% 21 

Satisfação com a infraestrutura 
dos laboratórios específicos do 
seu curso quanto ao espaço físico 
(dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação). 

0,0% 0,0% 20,0% 35,0% 45,0% 20 

Satisfação quanto à metodologia 
do Modelo de Ensino 

4,8% 4,8% 4,8% 52,4% 33,3% 21 

Sua satisfação quanto aos 
projetos acadêmicos de 
complementação da 
aprendizagem, tais como 
Avaliando o Aprendizado, Nova 
Chance, PreparAV, etc. 

5,0% 10,0% 25,0% 40,0% 20,0% 20 

 

 

Tabela 23 - Avaliação do curso de Fisioterapia pelos docentes do próprio curso 

FISIOTERAPIA - Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 3,2% 7,8% 19,3% 33,5% 36,2% 218 

Qualidade do Projeto Pedagógico 
do Curso 

4,3% 0,0% 8,7% 39,1% 47,8% 23 

A atuação do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) contribui para 
a evolução do PPC, nos aspectos: 
concepção, acompanhamento, 
consolidação e avaliação? 

4,3% 4,3% 17,4% 34,8% 39,1% 23 

A usabilidade da Webaula/SAVA 
(Sala de Aula Virtual de 
Aprendizagem) 

0,0% 14,3% 21,4% 28,6% 35,7% 14 

A usabilidade das ferramentas de 
gestão de ensino e aprendizagem 
(Relatórios/ Analytics BdQ e 
Indicadores de Desempenho 
Acadêmico) 

0,0% 9,5% 14,3% 33,3% 42,9% 21 

Integração entre os conteúdos 
das disciplinas do curso 

0,0% 4,3% 26,1% 39,1% 30,4% 23 

Observa que o Colegiado 
contribui positivamente para o 
desenvolvimento do curso, no 

4,2% 8,3% 16,7% 29,2% 41,7% 24 
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que se refere à 
representatividade dos 
segmentos, periodicidade das 
reuniões, registros e 
encaminhamentos das decisões? 

Qualidade do conteúdo das 
disciplinas que ministra (Plano de 
Ensino, Planos de Aula, BDQ, 
Conteúdo Interativo, Objetos de 
Aprendizagem e Material 
Didático) 

0,0% 16,7% 25,0% 25,0% 33,3% 24 

Satisfação com a infraestrutura 
dos laboratórios específicos do 
seu curso quanto ao espaço físico 
(dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação). 

0,0% 4,8% 9,5% 38,1% 47,6% 21 

Satisfação quanto à metodologia 
do Modelo de Ensino 

4,2% 4,2% 20,8% 37,5% 33,3% 24 

Sua satisfação quanto aos 
projetos acadêmicos de 
complementação da 
aprendizagem, tais como 
Avaliando o Aprendizado, Nova 
Chance, PreparAV, etc. 

14,3% 14,3% 33,3% 28,6% 9,5% 21 

 

Os cursos de Enfermagem (Tabela 22) e de Fisioterapia (Tabela 23) também apresentaram 

resultados bastante satisfatórios quanto à avaliação do docente em relação ao curso, com 

aprovação positiva de 94,2% e 89% respectivamente. No entanto, vale destacar, para o curso de 

Fisioterapia um índice de insatisfação mais elevado no item que avalia “Sua satisfação quanto 

aos projetos acadêmicos de complementação da aprendizagem, tais como Avaliando o 

Aprendizado, Nova Chance, PreparAV, etc.”, pois 28,6% do corpo docente não aprovou as 

estratégias aplicadas. 

 

As seguintes tabelas apresentam os resultados da avaliação dos coordenadores de curso por 

seus respectivos docentes, aqui se destaca a coordenação de Enfermagem que obteve avaliação 

positiva de mais de 98% de seu corpo docente (Tabela 24). No entanto, as demais coordenações 

apresentaram resultados semelhantes e bastante positivos, ficando a coordenação de Medicina 

apresentou 96,5% de avaliação positiva (Tabela 25), seguida da de Fisioterapia com 91,7% 

(Tabela 26) e a de Farmácia com 91,4% (Tabela 27). 
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Tabela 24 - Avaliação da coordenação do curso de Enfermagem pelos docentes do curso em 
2016.2 

ENFERMAGEM - Pergunta 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 0,8% 0,8% 8,5% 32,3% 57,7% 130 

Apresentação e discussão do 
projeto pedagógico do curso 
(PPC) e planos de ensino de todas 
as disciplinas que você leciona 

0,0% 5,3% 21,1% 42,1% 31,6% 19 

Disponibilidade do coordenador 
para atender às demandas e 
necessidades do curso: atuação 
nas atividades acadêmicas, 
atenção aos docentes e discentes, 
atuação no âmbito do curso. 

0,0% 0,0% 5,3% 31,6% 63,2% 19 

Incentivo do coordenador à 
participação do professor nos 
projetos, programas e atividades 
do curso e da Instituição. 

0,0% 0,0% 5,3% 10,5% 84,2% 19 

Pratica feedback, utilizando-se 
dos dados fornecidos pelas 
avaliações institucionais (internas 
e externas) e outros relatórios 
gerenciais 

0,0% 0,0% 17,6% 23,5% 58,8% 17 

Qual a sua satisfação geral com 
os coordenadores abaixo? 

0,0% 0,0% 5,3% 31,6% 63,2% 19 

Relevância do conteúdo das 
reuniões de docentes promovidas 
pelo coordenador de curso 

0,0% 0,0% 0,0% 38,9% 61,1% 18 

Divulgação das diretrizes, 
políticas e programas 
institucionais (Bolsas, Subsídios, 
Remuneração Variável, Plano de 
Saúde, etc.) 

5,3% 0,0% 5,3% 47,4% 42,1% 19 

 

 

Tabela 25 - Avaliação da coordenação do curso de Medicina pelos docentes do curso em 
2016.2 

MEDICINA - Pergunta 1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 - 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 2,4% 1,1% 7,3% 28,9% 60,3% 1.082 

Apresentação e discussão do 
projeto pedagógico do curso 
(PPC) e planos de ensino de todas 
as disciplinas que você leciona 

2,6% 0,7% 13,1% 32,0% 51,6% 153 
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Disponibilidade do coordenador 
para atender às demandas e 
necessidades do curso: atuação 
nas atividades acadêmicas, 
atenção aos docentes e 
discentes, atuação no âmbito do 
curso. 

1,9% 1,3% 5,6% 28,1% 63,1% 160 

Incentivo do coordenador à 
participação do professor nos 
projetos, programas e atividades 
do curso e da Instituição 

2,5% 1,3% 5,1% 31,0% 60,1% 158 

Pratica feedback , utilizando-se 
dos dados fornecidos pelas 
avaliações institucionais (internas 
e externas) e outros relatórios 
gerenciais 

2,0% 2,7% 8,7% 28,9% 57,7% 149 

Qual a sua satisfação geral com 
os coordenadores abaixo? 

3,1% 0,6% 5,7% 23,9% 66,7% 159 

Relevância do conteúdo das 
reuniões de docentes 
promovidas pelo coordenador de 
curso 

1,9% 0,6% 4,5% 24,0% 68,8% 154 

Divulgação das diretrizes, 
políticas e programas 
institucionais (Bolsas, Subsídios, 
Remuneração Variável, Plano de 
Saúde, etc.) 

2,7% 0,7% 8,7% 34,9% 53,0% 149 

 

 

Tabela 26 - Avaliação da coordenação do curso de Fisioterapia pelos docentes do curso em 
2016.2 

FISIOTERAPIA - Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 1,2% 7,1% 10,1% 28,0% 53,6% 168 

Apresentação e discussão do 
projeto pedagógico do curso 
(PPC) e planos de ensino de 
todas as disciplinas que você 
leciona 

0,0% 8,3% 25,0% 29,2% 37,5% 24 

Disponibilidade do coordenador 
para atender às demandas e 
necessidades do curso: atuação 
nas atividades acadêmicas, 
atenção aos docentes e 
discentes, atuação no âmbito do 
curso. 

0,0% 8,3% 0,0% 20,8% 70,8% 24 

Incentivo do coordenador à 
participação do professor nos 

4,2% 4,2% 4,2% 29,2% 58,3% 24 
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projetos, programas e atividades 
do curso e da Instituição 

Pratica feedback , utilizando-se 
dos dados fornecidos pelas 
avaliações institucionais 
(internas e externas) e outros 
relatórios gerenciais 

0,0% 12,5% 12,5% 25,0% 50,0% 24 

Qual a sua satisfação geral com 
os coordenadores abaixo? 

0,0% 4,2% 12,5% 29,2% 54,2% 24 

Relevância do conteúdo das 
reuniões de docentes 
promovidas pelo coordenador 
de curso 

0,0% 8,3% 8,3% 29,2% 54,2% 24 

Divulgação das diretrizes, 
políticas e programas 
institucionais (Bolsas, Subsídios, 
Remuneração Variável, Plano de 
Saúde, etc.) 

4,2% 4,2% 8,3% 33,3% 50,0% 24 

 

Tabela 27 - Avaliação da coordenação do curso de Farmácia pelos docentes do curso em 
2016.2 

FARMÁCIA - Pergunta 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5  
Extremamente 

Satisfeito 

Total de 
Respostas 

Total 2,9% 5,7% 1,4% 14,3% 75,7% 70 

Apresentação e discussão do 
projeto pedagógico do curso 
(PPC) e planos de ensino de 
todas as disciplinas que você 
leciona 

0,0% 10,0% 0,0% 20,0% 70,0% 10 

Disponibilidade do coordenador 
para atender às demandas e 
necessidades do curso: atuação 
nas atividades acadêmicas, 
atenção aos docentes e 
discentes, atuação no âmbito do 
curso. 

0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 70,0% 10 

Incentivo do coordenador à 
participação do professor nos 
projetos, programas e atividades 
do curso e da Instituição. 

10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 80,0% 10 

Pratica feedback, utilizando-se 
dos dados fornecidos pelas 
avaliações institucionais 
(internas e externas) e outros 
relatórios gerenciais. 

0,0% 10,0% 0,0% 30,0% 60,0% 10 

Qual a sua satisfação geral com 
os coordenadores abaixo? 

0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 80,0% 10 

Relevância do conteúdo das 
reuniões de docentes 

0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 80,0% 10 
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promovidas pelo coordenador 
de curso 

Divulgação das diretrizes, 
políticas e programas 
institucionais (Bolsas, Subsídios, 
Remuneração Variável, Plano de 
Saúde, etc.) 

10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 90,0% 10 

 

De um modo geral, o processo de autoavaliação ocorrido em 2016.2 mostrou a Estácio FMJ em 

um estado mais amadurecido, com bons resultados em todos os aspectos analisados, é claro que 

alguns pontos ainda precisam ser melhorados, no entanto, este processo apresenta resultados 

positivos importantes e muito menos pontos críticos quando se comparam resultados de 

relatórios de anos anteriores. 

 

4.3. Perfil Socioeconômico dos Estudantes 
 

O perfil dos estudantes que participaram deste processo da autoavaliação em 2016.2 é 

apresentado a seguir. 

 

 

 

Figura 1 - Principal forma de pagamento da graduação 
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Figura 2 - Faixa etária dos alunos que participaram do processo de autoavaliação em 2016.2 

 

 

 

 

Figura 3 - Estado civil dos alunos que participaram do processo de autoavaliação em 2016.2 
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Figura 4 - Pessoas com quem os estudantes que participaram da pesquisa de autoavaliação 
residem 

 

 

Figura 5 - Principal meio de transporte que os estudantes utilizam para ir às aulas 
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Figura 6 - Principal local de acesso  à internet 

 

Figura 7 - Principal equipamento utilizado para acessar a internet 
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Figura 8 - Grau de escolaridade das mães dos estudantes que participaram do processo de 
autoavaliação 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 
 

5.1 - Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
 

5.1.1 Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

Ações de Melhoria - 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Qualidade dos PCCs Revisar os PPCs dos cursos  

Divulgação de resultados 
de pesquisa 

Determinar verba para custear a 
participação em eventos 

 

Estratégias de aula Discutir com os professores 
estratégias de aulas mais dinâmicas 
voltadas para o desenvolvimento 
de habilidades 

 Laboratório de habilidades 
está em ótimas condições de 
utilização 

 Laboratório de Observação em 
condições de uso para 
simulação de atendimento 

 

 

5.1.2 Comunicação com a Sociedade  

 

Ações de Melhoria - 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Divulgação dos cursos 
disponíveis 

- Divulgar em mídias de maior 
abrangência local (Rádio, 
outdoors) 

 

Divulgar serviços 
prestados pela Estácio 
FMJ 

- Participar de programas de 
rádio que sejam voltados aos 
temas de saúde 

- Produzir material informativo 
sobre temas de saúde para a 
população 

- Realizar mais campanhas de 
ação social 

O projeto FarmaPraça, em parceria 
com a farmácia Flor de Juá e a 
rádio Som Zoom Sat são 
estratégias de divulgação e 
valorização dos estudantes e 
discentes da Estácio FMJ 

Atendimento da CPA - Estabelecer um horário de 
atendimento fixo de membros 
da CPA para a comunidade 
interna e externa 

 

Resultados da CPA - Intensificar a divulgação dos 
resultados obtidos pela CPA 
através de reuniões e pelo 
mural da CPA 
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5.1.3 Políticas de Atendimento aos Discentes 

Ações de Melhoria - 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Atendimento telefônico - Solicitar a central de 
atendimento que seja 
disponibilizado um 
treinamento par os atendentes 

 

Problemas com 
atendimento a distância 
de um modo geral 

- Divulgar os canais de 
atendimento presenciais  

 

Atendimento no NAP - Intensificar a divulgação dos 
horários e do fluxo de 
atendimento do NAP 

 

 

 

5.2 ENADE 
 

Ações de Melhoria - 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Resultado do ENADE 
2016 

- Aguardar o resultado do último 
ENADE 

- Realizar eventos de integração 
curricular em todos os cursos 

 

 

 

5.3. Objetivos de 2016 que ainda não foram concluídos 
 

Objetivos Ações Previstas 

Implantar novos cursos de graduação 
- É preciso aguardar o resultado do novo IGC 

da IES para que as propostas possam ser 
feitas 

Ampliação do espaço físico da Biblioteca, visando 
ao acompanhamento do crescimento da 
Instituição; 

- Concluir a segunda etapa de ampliação da 
Biblioteca 

Adequar o conteúdo das disciplinas - Parte dos conteúdos já foi ajustada, no 
entanto, ainda há disciplinas a serem 
otimizadas nos diversos cursos. 

Melhorar o acesso à internet, via rede sem fio  Disponibilizar sinal wi-fi nas últimas áreas do 
campus que ainda não têm acesso 

Garantir atividades dos laboratórios específicos  Dar continuidade ao projeto da Farmácia 
Universitária 

 Ativar o ambulatório de feridas 
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5.4 Objetivos Permanentes 
 

Objetivos Ações Previstas 

Promover desenvolvimento contínuo de 
competências dos professores. 

- Divulgar o PIQ 
- Realizar palestras de minicursos para 

docentes 

Continuar ofertando os programas de Residência 
Médica, aumentando a procura por estes. 

- Manter convênios e lançar editais 
periodicamente 

Fortalecer a imagem da IES no mercado. 

- Renovação de convênios já existentes com o 
mercado e desenvolver novos convênios 
com empresas e organizações da área de 
saúde. 

- Divulgação dos resultados da Instituição 
utilizando a CPA, reuniões com Centros 
Acadêmicos, Representantes de Turma, 
Ouvidoria, entre outros meios disponíveis 
pela IES. 

Fortalecer o processo acadêmico pedagógico 
coerente com a matriz do curso. 

- Sistematizar e fortalecer a atuação do 
Núcleo Docente Estruturante – NDE;  

- Estimulação a participação de professores no 
PIQ, divulgando sua metodologia e 
sensibilizando docentes para a necessidade 
de formação continuada. 

Promover a prática do aluno e contato com a 
comunidade, através das atividades externas. 

- Ampliar a participação dos alunos em 
atividades voluntárias tanto dos setores 
públicos de saúde e de educação quanto das 
ações propostas pela sociedade civil 
organizada; 

- Realizar a sensibilização dos alunos para a 
realização de Projetos de Extensão e 
Pesquisa voltados ao atendimento a 
comunidade; 

- Sensibilizar os alunos sobre a importância da 
participação nas atividades de 
responsabilidade social desenvolvida pela 
IES.   

- Ofertar bolsas de incentivo aos alunos com 
projetos de extensão, pesquisa e atividades 
de monitoria. 

Melhorar a infraestrutura física e os recursos 
tecnológicos. 

- Aumento da disponibilidade de todos os 
laboratórios da IES para atendimento das 
especificidades dos cursos e 
desenvolvimento de projetos; 

- Aquisição de recursos e tecnologias (como 
softwares para auxiliar nos conteúdos 
programáticos das disciplinas, ou materiais 
como manequins específicos para 
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treinamento na área da saúde), que 
contribuam para melhorar a qualidade das 
aulas e demais atividades; 

- Manutenção da qualidade nos espaços 
físicos destinados aos laboratórios (limpeza, 
circulação adequada e acessibilidade);  

- Disponibilidade de materiais e reagentes 
utilizados nos projetos de extensão e 
pesquisa; 

- Manutenção das relações de cooperação e 
colaboração com profissionais de 
reconhecida experiência na utilização e 
exploração de laboratórios e equipamentos 
similares aos que existirem na Instituição, 
com vistas à constante melhoria do processo 
ensino-aprendizagem; 

- Melhoria e manutenção das instalações da 
Instituição possibilitando o bem-estar ao 
público interno, como climatização de 
ambientes, boa iluminação e áreas de lazer; 

- Viabilização de novas salas de aula com 
vistas a atender à demanda dos cursos novos 
a serem implantados na Faculdade; 

- Elaboração de um plano de informática, 
levando em consideração os projetos 
pedagógicos do Curso de Medicina e dos 
futuros cursos, e a renovação de softwares e 
hardwares. 

Melhorar a comunicação e divulgação dos 
resultados. 

- Intensificar a divulgação de ações da CPA e 
de outros órgãos da IES em murais e 
comunicados em sala de aula. 

- Manter o mural da CPA e os novos murais de 
sala de aula sempre atualizados e intensificar 
a divulgação dos resultados das avaliações 
para os alunos, corpo docente e corpo 
administrativo. 

Estreitar as relações entre Coordenação de curso e 
alunos. 

- Promover visitas dos Coordenadores às salas 
de aula; 

- Dispor de momentos para que os 
coordenadores se reúnam com 
representantes de turma para entender 
melhor as necessidades do curso; 

- Divulgar as ações da Coordenação de curso. 

Revisão do acervo bibliográfico. 
- Adquirir, semestralmente, novos títulos com 

o objetivo de manter a bibliografia 
atualizada. 

Adequar as atividades complementares. - Discutir com os Coordenadores um modelo 



 76 

de atividades complementares e implanta-
las no Sistema de Informações Acadêmicas 
(SIA). 

- Disponibilizar atividades que, ao longo do 
curso, possibilitem que todos os estudantes 
concluam a carga horária necessária das 
mesmas para colação de grau. 

Aumentar a demanda de AAC na própria 
Instituição. 

- Aumentar o número de eventos científicos 
(simpósios, fóruns, congressos...), cursos de 
curta duração e atividades artísticas e 
culturais ao longo do ano na IES para que os 
estudantes possam ter mais oportunidades 
de aprimoramento, troca de ideias com 
profissionais e estudantes de outros centros. 

Melhorar o atendimento. 
- Realizar capacitação de comunicação para os 

funcionários que atendem mais 
intensamente o público. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os dados obtidos por meio dos questionários aplicados na pesquisa Institucional disponíveis no 

Sistema de Informação Acadêmica – SIA foram identificados conforme amostra da comunidade 

ESTÁCIO FMJ (docentes e discentes). 

 

Os resultados dos dados são analisados pela CPA no processo de autoavaliação e são repassados 

ao Coordenador do Curso, Gerência Acadêmica e a Direção Geral para que sejam discutidos e 

analisados e sirvam como material para o estudo de um planejamento estratégico eficaz para a 

melhoria da Instituição e dos serviços ofertados. Essas informações também são apresentadas 

aos Representantes de Turma, Docentes, Colaboradores Técnicos – Administrativos e a todos os 

alunos em visitas às salas de aula ao longo do ano. 

 

Como pontos fortes do processo de autoavaliação podem ser destacados: 

 Envolvimento dos colaboradores para a divulgação da Avaliação Institucional; 

 Rapidez na divulgação dos resultados; 

 Qualidade do questionário eletrônico; 

 A disponibilidade do corpo docente em responder ao questionário. 

 Qualidade dos relatórios gerados 

 

 Como fragilidades (oportunidades de melhoria) identificadas no processo de autoavaliação, 

podemos apontar: 

 Necessidade de intensificar a sensibilização dos discentes para a realização da Avaliação 

Institucional; 

 Dificuldade em reunir os alunos do Internato para realizar a avaliação; 

 O processo de divulgação iniciou muito próximo ao término do processo de avaliação o 

que comprometeu o número o tamanho da amostra discente. 

 

Observa-se, que a IES tem utilizado o processo de Avaliação Institucional como instrumento para 

identificar suas falhas e trabalhar nos problemas detectados a fim de melhorar os seus serviços 

prestados. Com isso, identificamos implantações de melhorias sistemáticas em função das 

fragilidades identificadas nos últimos ciclos de autoavaliação da Instituição. Identifica-se 

também, uma preocupação constante por parte dos gestores com a qualidade dos serviços 

prestados pela Instituição através das práticas introduzidas na sua gestão. 

 

Embora a adesão do corpo discente venha sendo cada vez maior e mais rápida a cada avaliação, 

neste último processo o número de estudantes que avaliaram foi bem menor, o principal motivo 
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está no tempo de divulgação que precisa ser maior. Faz-se necessário manter clara a 

importância da adesão dos mesmos nas próximas avaliações Institucionais com o objetivo de 

expandir a representatividade de cada curso no processo e possibilitar que a IES possa atender 

as demandas levantadas por todos. 

 

No geral, os dados coletadas durante a autoavaliação demonstram que existe o interesse e o 

compromisso por parte dos Coordenadores dos Cursos, Direção Geral e demais gestores em 

utilizar os resultados do processo para a melhoria dos serviços ofertados pela IES. 
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7. ANEXOS 
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