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RESUMO 

 

O presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da Faculdade Estácio da 
Paraíba – Estácio Paraíba, 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 Faculdade Estácio da Paraíba – Estácio Paraíba 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: 
melhorar o conhecimento da missão pela Comunidade Acadêmica, incentivar à pesquisa e iniciação 
científica, ampliar a atuação social da IES, melhorar a comunicação com o público interno, capacitar 
constantemente a equipe de trabalho, melhorar a gestão dos processos e ampliar o alcance da 
avaliação interna. Assim, a Avaliação Institucional constitui-se em um processo permanente de 
elaboração de conhecimentos e de intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas 
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atividades da IES. A autoavaliação é processo ativo na Estácio Paraíba, 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 77% de adesão do corpo discente e a adesão de 84% do corpo docente à 
Avaliação. Em 2016.2, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 63% de adesão do corpo discente 
e a adesão de 97% do corpo docente. Entre as potencialidades apontadas nos processos de avaliação 
interna 2016, destacam-se: quanto ao ponto de vista dos alunos, identificamos o alto índice de 
satisfação com os coordenadores do curso, a qualidade do material didático das disciplinas, a 
infraestrutura da biblioteca e o acervo disponível e a assiduidade e pontualidade dos professores, bem 
como a coerência entre os conteúdos ministrados e aquilo que é cobrado nos métodos avaliativos. Em 
relação aos professores, destacamos como pontos positivos apontados por eles a satisfação com o 
projeto pedagógico dos cursos em que atuam, a implantação de projetos complementares à 
aprendizagem e a atuação do Núcleo Docente Estruturante para a evolução do PPC. Como fragilidades, 
podemos apontar uma preocupação, tanto do corpo docente quanto discente com a infraestrutura da 
wifi do campus, bem como o acesso à internet nos laboratórios. A infraestrutura destes foi identificada 
como um dos pontos que merecem atenção por parte dos docentes, enquanto os alunos sinalizaram 
uma baixa satisfação com o ambiente da sala de aula virtual e com os outros canais de atendimento 
excetuando-se a secretaria da unidade (chat e outros canais). Quanto à avaliação do corpo técnico-
administrativo, este demonstrou um alto índice de satisfação em relação ao conhecimento quanto aos 
processos e atuações na IES, desde a ciência dos processos acadêmicos e administrativos necessários 
para o desenvolvimento das suas atividades laborativas, ações de responsabilidade social desenvolvidas 
pela instituição e conhecimento das ações de melhoria implantadas pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) com base nos resultados da Avaliação Institucional. Como fragilidades, podemos observar a 
atenção do corpo técnico-administrativo em relação às gerências acadêmica e administrativa, o que 
impactou diretamente no índice de satisfação geral com a instituição em que atua. Outro processo que 
merece destaque é a necessidade de obter um melhor feedback em relação aos resultados das 
avaliações institucionais interna e externa. Em 2016, não foram recebidas visitas in loco. A IES não 
participou do ENADE 2016 e aguarda os resultados do ENADE 2015 que ainda não foram divulgados. A 
IES tem, atualmente, conceito 4 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-est%C3%A1cio-da-para%C3%ADba/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 PARAÍBA preencheu e postou, em março do corrente ano, o Formulário Eletrônico 
para o seu Recredenciamento e aguarda o agendamento da visita in loco. 
 
 

 
 

 

 

 

http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est%C3%A1cio-da-para%C3%ADba/cpa%20avalia%C3%A7%C3%A3o-institucional/
http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est%C3%A1cio-da-para%C3%ADba/cpa%20avalia%C3%A7%C3%A3o-institucional/
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da Faculdade Estácio da 

Paraíba – Estácio Paraíba, 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 Faculdade Estácio da Paraíba – Estácio Paraíba atende a 

docentes, discentes e estrutura funcional. Os resultados da avaliação permitem a reflexão crítica e 
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propositiva, detecção de 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: 

    

- Aquisição de novos equipamentos para a sala de aula (Datashow) e manutenção dos antigos; 

- Criação de mural exclusivo para a divulgação das ações da CPA no campus; 

- Melhoria das práticas de sensibilização docente para o envolvimento com o processo de 

avaliação de avaliação institucional; 

- Criação do núcleo de pesquisa e extensão e da revista científica da IES, a Mangaio Acadêmico; 

- Incentivo às participações docente e discente na produção de artigos científicos e resenhas para 

publicação na revista Mangaio; 

- Padronização da sinalização interna para melhor localização, acesso e circulação das pessoas em 

áreas comuns, setores administrativos, salas de aula, biblioteca, laboratórios e banheiros; 

- Padronização da pintura e limpeza interna: áreas de convivência, salas de aula, laboratórios e 

setores administrativos; 

- Promoção dos descontos para a pós-graduação para o corpo docente e o corpo técnico-

administrativo; 

- Treinamento especializado, extensivo e avançado para as equipes de atendimento ativo 

(especialmente a Secretaria), a partir dos princípios institucionais. 

- Aprimoramento do controle de qualidade nos atendimentos agendados.  

   

 

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: 
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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, 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, 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 Paraíba 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 
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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 8 (oito) membros, conforme 

Regimento próprio, sendo 2 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo, 2 (dois) 

representantes docentes, 2 (dois) representantes discentes e 2 (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 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: 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx
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- 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 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 Faculdade Estácio da Paraíba realizou 71% das ações propostas para 2016. Destas, 70% de forma 

integral, 30% de forma parcial. 14% das ações previstas não foram levadas a termo.  

 

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

 

1. Dispor de um maior número de projetores e caixas de som disponíveis para uso em sala de 

aula (parcial); 

2. Atingir meta de Índice de Satisfação do Aluno (ISA) de, no mínimo, 3,9; 

3. Incentivar o corpo docente e discente para o envolvimento em projetos de monitoria; 

4. Ampliar o número de projetos de extensão na graduação; 

5. Criar mural exclusivo para divulgação de ações da CPA no campus; 

6. Melhorar as práticas de sensibilização dos corpos docente e discente para o processo de 

avaliação institucional; 

7. Incentivar a participação do corpo docente e discente na produção de artigos científicos e 

resenhas das próximas edições da revista científica Mangaio; 

8. Incentivar o corpo docente e administrativo a fazer uso do programa Sou Mais Você na 

Estácio; 
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9. Promover os programas de desconto para pós-graduação para o corpo técnico-

administrativo e corpo docente; 

10. Organizar documentação para visita de recredenciamento IES; 

11. Difundir o uso do Leitor Estácio no Campus; 

 

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

 

12. Melhorar os computadores disponíveis na sala dos professores com o intuito de otimizar o 

trabalho docente; 

 

 

 

1.1 Breve Histórico da Faculdade Estácio da Paraíba – ESTÁCIO PARAÍBA 

 

Atualmente, a manutenção da IES cabe à IDEZ Empreendimentos Educacionais Ltda. Fundada em agosto 

de 2008, ela tem sede e foro em João Pessoa, Estado da Paraíba e constitui pessoa jurídica de direito 

privado, com fins lucrativos, sendo registrada sob o CNPJ Nº 10.330.472/0001-66.  

 

O credenciamento, sob a denominação, Faculdade de Tecnologia IBRATEC de João Pessoa, deu-se em 

2005, com a autorização para o Curso de Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software, pela 

Portaria n° 223, de 25 de janeiro de 2005. Na época, a IES era mantida pela Unibratec - União dos 

Institutos Brasileiros de Tecnologia Ltda., de CNPJ Nº 35.465.608/0005-08. 

 

Na mesma data, foi autorizado o Curso Superior de Tecnologia em Redes e Ambientes Operacionais 

pela Portaria Ministerial n° 237, de 25 de janeiro de 2005.  

 

A partir do ano de 2006, a IES expandiu sua atuação não só na oferta de cursos de graduação, mas 

também na oferta de cursos de pós-graduação lato sensu. O passo seguinte foi a autorização do Curso 

Superior de Tecnologia em Design Gráfico por meio da Portaria n° 620, de 19 de dezembro de 2007. 

 

Em 2008, o Curso de Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software foi reconhecido pela 

Portaria n° 144, de 03 de abril de 2008, passando a adotar a denominação Curso Superior de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Em seguida, o Curso Superior de Tecnologia em Redes e 
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Ambientes Operacionais foi reconhecido pela Portaria n° 249 de 30 de maio de 2008, passando a adotar 

a denominação Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores.  

 

Em 19 de setembro de 2008 foi iniciado processo de mudança de mantença da mantenedora inicial para 

a iDEZ Empreendimentos Educacionais Sociedade Simples Ltda. Desta forma, a IES começou a adotar o 

nome de fantasia: Faculdade iDEZ. 

 

Em 2012, o Curso de Superior de Tecnologia em Design Gráfico foi reconhecido pela Portaria n° 320 de 

28/12/2012, publicada no Diário Oficial da União de 31/12/2012. 

 

A fim de indicar o seu novo momento institucional, a IES mudou sua nomenclatura para Faculdade 

Estácio da Paraíba - ESTÁCIO PARAÍBA, através da Portaria nº 479, de 18/09/2013, publicada no DOU de 

19/03/2013, passando a integrar o Grupo Estácio que imprime um novo ritmo à IES e lhe dá condições 

para construir um trabalho que marcará o cenário educacional local pelos seus elevados padrões de 

qualidade e pelo seu espírito inovador.  

 

Como resposta aos anseios da comunidade, expressos nos dois últimos Relatórios de Autoavaliação, a 

IES começou a atingir o objetivo da ampliação do portfólio de cursos, tendo autorizado, entre 2013 e 

2014, quatro novos cursos de graduação: o Curso Superior de Tecnologia em Gestão em Recursos 

Humanos e o Curso Superior de Tecnologia em Logística, ambos, através da Portaria nº 540, de 

23/10/2013; além do Bacharelado em Administração e o Bacharelado em Ciências Contábeis, ambos, 

autorizados através da Portaria nº 340 de 29/05/2014, publicada no D.O.U. de 30/05/2014. 

 

Ainda no que se refere ao plano de expansão da Faculdade Estácio da Paraíba previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, em 2015, a IES recebeu a visita de credenciamento de pólo de apoio 

presencial para a oferta de cursos à distância da Universidade Estácio de Sá (UNESA) cuja autorização 

para o seu funcionamento foi registrada através da Portaria nº 921 de 27/11/2015, publicada no D.O.U. 

de 30/11/2015. Neste mesmo ano, obtivemos a visita para o processo de renovação de credenciamento 

do Curso de Superior de Tecnologia em Design Gráfico, obtendo o conceito 4. 

 

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: 
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TITULAÇÃO QTD % 

ESPECIALISTAS 09 25,0 

MESTRES 23 63,9 

DOUTORES 4 11,1 

TOTAL 36 100 

REGIME DE TRABALHO QTD % 

HORISTAS 13 36,1% 

PARCIAL 17 47.2% 

TI 6 16,7% 

TOTAL 36 100 

 

A Faculdade Estácio da Paraíba dispõe de uma infraestrutura com espaços que inclui:  biblioteca, salas 

de aula, secretaria, RH, BackOffice, sala dos professores, sala das coordenações e de professores TI/TP, 

espaço para arquivo, banheiros, laboratórios específicos para cada curso, tais como: laboratório de 

Fotografia, Sala de Desenho, Laboratório Macintosh, Produção Gráfica, Escritório Modelo, Laboratórios 

de Informática, Laboratório de Redes e de Hardware e Empresa JR. O Espaço Estágio-Emprego (E3) é 

virtual e a área de convivência e cantina são a própria praça de alimentação do shopping onde está 

situada a IES. A Faculdade Estácio da Paraíba não possui auditório. No entanto, quando precisa receber 

eventos acadêmicos das mais variadas modalidades, garante um espaço apropriado e seguro que esteja 

adequado em termos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação. Nesse espaço físico usado, observa-se o número de usuários e as 

atividades que serão desenvolvidas, garantindo boa luminosidade de acordo com o evento realizado, e 

mobiliário os recursos audiovisuais e aparelhagem específica que estejam apropriados para o bom 

desenvolvimento das atividades. 

 

A IES oferece também um Portal de Vagas para divulgar as oportunidades de emprego, estágio e trainee 

encaminhadas por várias empresas cadastradas em todo Brasil. Isto possibilita que os alunos saibam das 

ofertas de vagas, possam passar pelo processo seletivo na IES e se cadastrarem no banco de currículo. A 

IES divulga as principais ofertas através do mural de Estágios e Empregos, que é constantemente 

atualizado, dando aos alunos a oportunidade de conhecer as tendências do cenário corporativo, 

receber orientação de carreira e para o desenvolvimento profissional, ampliando as suas possibilidades 

de inserção no mercado de trabalho.  
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1.2  Cursos ofertados (quadro atual) 

 

A IES possui atualmente aproximadamente 775 alunos, 36 docentes, e 16 funcionários administrativos, 

tendo no total de 52 funcionários, e oferece 7 cursos ativos entre graduação e graduação tecnológica:  

 

       Tabela: Cursos – Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO 
AUTORIZAÇÃO 

(Portaria nº) 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

Administração Portaria nº 340 de 
29/05/2014 – D.O.U. 
de 30/05/2014 

   

CST em Análise e 
Desenvolvimento de 

Sistemas 

 Portaria n° 223 de 
25/01/2005- D.O.U 
de 26/01/2005 

 Portaria n° 144 de 
03/04/2008 - D.O.U 
de 04/04/2008 

Portaria n° 1093 de 
24/12/2005 - D.O.U de 

30124/2015 

Ciências Contábeis Portaria nº 340 de 
29/05/2014 – D.O.U. 
de 30/05/2014 

  

CST em Design Gráfico Portaria n° 620 de 
19/12/2007 - D.O.U 
de 21/12/2007 

Portaria n° 320 de 
28/12/2012 -  D.O.U 
de 31/12/2012 

Portaria n° 537 de 
23/09/2016 - D.O.U de 

23/09/2016 

CST em Gestão de 
Recursos Humanos 

Portaria nº 540 de 
23/10/2013 – D.O.U. 
de 25/10/2013 

  

CST em Logística 
Portaria nº 540 de 
23/10/2013 – D.O.U. 
de 25/10/2013 

  

CST em Redes de 
Computadores 

Portaria n° 237 de 
25/01/2005 - D.O.U 
de 26/01/2005 

Portaria n°249 de 
30/05/2008 - D.O.U 
de 02/06/2008 

Portaria n° 1093 de 
24/12/2005 - D.O.U de 

30124/2015 
     Fonte: Regulatório - janeiro/2017. 

 

Destacamos 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 

CST em REDES DE COMPUTADORES 
RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO 

SEM CC 
 EM RAZAO DE RENOVAÇÃO 
DE RECONHECIMENTO SER 
AUTOMÁTICA 

2015 
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CURSO 
ATO 

REGULATÓRIO 
CONCEITO CURSO - 

CC 
ANO CC 

CST em ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

SEM CC, 
EM RAZAO DE RENOVAÇÃO 

DE RECONHECIMENTO 
AUTOMÁTICA 

2015 

CST em DESIGN GRÁFICO RECONHECIMENTO 4 2015 

ADMINISTRAÇÃO AUTORIZAÇÃO 4 2014 

CONTÁBEIS AUTORIZAÇÃO 3 2014 

CST em GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS AUTORIZAÇÃO 3 2013 

CST em LOGÍSTICA AUTORIZAÇÃO 3 2013 

       Fonte: Regulatório - janeiro/2017 

 

Os resultados do ENADE 2015 ainda não foram divulgados. Assim, apresentamos o resultado do ENADE 

2014, divulgado em 2015, indicando os conceitos dos cursos obtidos pela IES, conforme tabela a seguir: 

 

 Conceitos dos cursos do ENADE 2014  

CURSO 
Conceito 
ENADE 

(Contínuo) 

Conceito 
ENADE 
(Faixa) 

CST EM REDES DE COMPUTADORES 
2,9465  

 
4 

CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
4,0451  

 
5 

CST EM DESIGN GRÁFICO ------ ------ 

CST EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ------ ------ 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS ------ ------ 

CST EM LOGÍSTICA ------ ------ 

ADMINISTRAÇÃO ------ ------ 
 Fonte: MEC  

 

Os Conceitos Preliminares dos Cursos (CPC) obtidos pela IES, no ENADE 2014, estão demonstrados na 

Tabela a seguir: 

 

CPC dos cursos avaliados no ENADE 2014  

CURSO 
CPC 
(Contínuo) 

CPC  
(Faixa) 

CST EM REDES DE COMPUTADORES 3,1870  4  
CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 4,001  5  

Fonte: MEC  
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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) 

2014 FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA ESTÁCIO PARAÍBA 3,6800 
 

4 
 

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:  
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1. Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade acadêmica para a 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 Faculdade Estácio da Paraíba 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.  Cândida Nobre e Clécio Franco Santana – representantes do corpo docente; 

II.  Lydiene Moreira Fonseca e Daniella Nogueira – representantes do corpo discente;  

III. Kássia da Silva e  Cristina Coeli Peixoto - representantes do corpo técnico-administrativo; 

IV. Georgina Luna Rodrigues de Almeida e Juliana Castro - representantes da sociedade civil 

organizada, 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. 

 

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. 
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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: 

 

- 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.  
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- 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 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 
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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 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 
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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.   

 

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 
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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 

(http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est%C3%A1cio-da-para%C3%ADba/cpa 

avalia%C3%A7%C3%A3o-institucional/). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est%C3%A1cio-da-para%C3%ADba/cpa%20avalia%C3%A7%C3%A3o-institucional/
http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est%C3%A1cio-da-para%C3%ADba/cpa%20avalia%C3%A7%C3%A3o-institucional/
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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 

Ser partícipe ativo do polo de 
desenvolvimento regional, 
ampliando e diversificando as 
áreas e modalidades de 
atuação; 

Parcerias com empresas do setor 
público e privado; visitas técnicas; 
palestras em salas de aula; diálogos 
com profissionais do mercado; 

Falta divulgação para as 
comunidades interna e externa 
do que tem sido realizado. 

Utilização dos canais de comunicação 
da IES para divulgar e promover 
eventos, convidar à produção e 
participação de palestras (professores, 
profissionais e egressos), realização de 
estudos de caso regionais. 

Promover a educação inclusiva, 
para maior disseminação do 
saber no âmbito de sua 
atuação, reduzindo as 
diferenças de oportunidades de 
ascensão social; 

Revisão da infraestrutura para 
atender às normas exigidas no que se 
refere à acessibilidade; atividades em 
sala que trabalhe com estes temas;  

Falta de ordenamento e 
registros pontuais do que tem 
sido realizado em sala por 
parte do corpo docente.  

Treinamento do corpo docente que 
aborde estratégias de ensino para 
pessoas com deficiência, resolução de 
conflitos em sala de aula, dentre outros 
assuntos relevantes. 

Consolidar a IES como espaço 
de práticas democráticas como 
princípio formativo e 
pedagógico, em todas as 
instâncias operativas e 
decisórias; 

Reunião da gestão acadêmica, 
coordenação e CPA com 
representantes de turma; estratégias 
de ensino de sala de aula;  

Feedback da reunião pendente; 
Elaboração de planos de ação com 
base nas sugestões e diálogos 
apresentados 
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Objetivar a qualidade como 
ação prática associada a todos 
os processos educacionais e 
organizacionais; 

Treinamentos com a equipe de 
colaboradores (corpo docente e 
técnico-administrativo), oferta de 
cursos de atualização constante; 
retorno das avaliações internas e 
externas. 

Necessidade de sensibilização 
para adesão aos programas de 
treinamento (especialmente 
corpo docente); 

Promoção da cultura e missão da 
instituição;  

Considerar a flexibilidade como 
característica indispensável na 
construção dos PPCs; 
 

Discussão das ementas e planos de 
ensino através do Sistema de Gestão 
do Conhecimento (SGC) pelo corpo 
docente da Estácio Paraíba e demais 
IES da mantenedora 

Baixa adesão por parte do 
corpo docente como um todo 

Divulgação da necessidade no 
protagonismo dos debates sobre os 
materiais utilizados pelo corpo de 
professores; 

 

 

Análise da CPA: 

 

Os currículos propostos para os cursos de graduação da IES estão em consonância com as DCNs, sendo a flexibilidade um dos elementos 

fundamentais para a formação múltipla e diversa do aluno, integralizando conhecimentos e experiências que enriquecem ainda mais sua 

formação.   

 

A organização didático-pedagógica dos cursos visa à compreensão do conhecimento, ao desenvolvimento intelectual e à formação de 

profissionais que atuem nos contextos social, político, cultural, científico e econômico da Região, com base em valores humanísticos. 

Considera-se, na seleção de conteúdos e organização curricular, a estrutura lógica das disciplinas, as necessidades socioeconômicas e culturais 

dos alunos, os critérios de validade, flexibilidade, significação, possibilidade de elaboração pessoal, aplicabilidade, a evolução do conhecimento, 

o avanço tecnológico e as demandas do mercado de trabalho. Considera-se ainda as necessidades apontadas nos resultados das avaliações 

realizadas interna e externamente. 
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As metodologias adotadas propiciam o desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos requeridas pelos cursos e pela atualidade. 

Os cursos adotam metodologias participativas e usam a comunicação e a linguagem do mundo do trabalho, da área de formação, dando ênfase 

à participação, à interação professor-aluno e à relação teoria e prática, propiciando ao discente a vivência de variadas técnicas de ensino. 

 
Incentiva-se o diálogo entre mercado e academia e entre esta e a sociedade em que atua. Neste sentido, os professores são convidados a 

desenvolverem atividades que contem com práticas, estudos de caso, visitas técnicas, bem como convidados em sala, dentre outras atividades 

que colaborem com ampliação da percepção do aluno em relação à sua educação e também carreira. Percebe-se que há um cumprimento dos 

objetivos propostos para a graduação de forma bastante satisfatória, no entanto, faz-se necessário o registro das atividades realizadas de 

forma mais estruturada para promoção e divulgação junto às comunidades interna e externa.  

 

Ensino - Pós-graduação: 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Oferecer aos egressos dos 
cursos de Graduação a 
oportunidade de 
aprofundamento dos estudos e 
ampliação da empregabilidade. 

Realização do “Até Breve” (para 
alunos concluintes) e “Diploma na 
mão” (para alunos que já concluíram, 
mas ainda não vieram buscar o 
diploma). Ambas as ações permitem 
o diálogo entre os egressos e os 
coordenadores dos cursos de pós-
graduação para que estes 
apresentem as possibilidades de 
cursos disponíveis para a 
continuidade dos estudos dos 
egressos, orientando e contribuindo 
para um melhor planejamento de 
carreira. 

Ausência dos egressos nas 
datas previstas; 
incompatibilidade dos horários 
dos coordenadores da pós-
graduação com as datas das 
ações. 

Organização antecipada de um 
calendário; contato prévio com os 
egressos através de e-mail ou outro 
canal; melhor divulgação das bolsas 
parciais e descontos específicos para 
egressos.   
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Oferecer aos seus professores 
oportunidade de melhorar a sua 
qualificação, com benefícios 
acadêmicos relevantes. 

Oferta de bolsas de estudo parciais 
para cursos de pós-graduação 
presenciais e EaD (ofertados em 
parceria com a UNESA – Universidade 
Estácio de Sá) . 

Sensibilização dos professores 
aos modelos de ensino de 
educação à distância. 

Melhoria na divulgação da metodologia 
dos cursos à distância; promoção dos 
benefícios da qualificação para o plano 
de carreira;  

Oferecer ao corpo docente 
oportunidade de lecionar em 
cursos de pós-graduação, com 
ampliação de sua vinculação à 
Instituição e melhoria de sua 
qualificação. 

Manutenção, nos casos possíveis de 
75% dos professores da casa nos 
cursos de pós-graduação.  

Falta de alinhamento pleno 
entre alguns cursos de pós-
graduação ofertados e os 
cursos de graduação. 

Oferta de novos cursos de pós-
graduação; Retorno das oficinas com a 
metodologia de estudos de caso de 
Harvard;  

Melhorar a imagem da IES como 
centro de excelência e 
referência em educação, em 
todos os níveis do ensino 
superior. 

Adoção de matrizes curriculares 
voltadas para a prática e atualidade;  
 
Parceria com Harvard para utilização 
de estudos de casos que contribuam 
para a reflexão da prática profissional 
em um ambiente globalizado. 

Sensibilização do corpo de 
colaboradores sobre o produto 
oferecido no projeto de pós-
graduação.   

Incentivo à promoção através das 
redes de contatos dos colaboradores, 
bem como através de canais oficiais e 
visitas técnicas o que tem sido 
desenvolvido nas aulas dos cursos de 
pós-graduação; utilização estratégica 
dos feedbacks realizados nas turmas. 

Atender a demandas específicas 
da comunidade empresarial. 

Realização de estudos de casos 
concretos e simulações;  
 
Desenvolvimento de parcerias entre 
empresas e a Instituição de ensino 
com o objetivo de qualificação dos 
profissionais já inseridos no mercado 
de trabalho. 

Melhor utilização da base de 
empresas parceiras no período 
de captação. 

Realização de visitas e eventos que 
demonstrem os diferenciais 
estratégicos e pedagógicos dos cursos 
(oficinas, palestras). 

 

Análise da CPA: 

 

A Pós-graduação lato sensu assume o compromisso de especializar, qualificar e capacitar profissionais, por meio de uma educação superior de 

qualidade, do investimento de recursos na construção do conhecimento e da busca permanente da excelência, visando atender às demandas 
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sociais por meio da democratização de ensino de Pós-graduação e da educação continuada. Assim, ao tomar como norteadores os quatro 

pilares da Educação para o Século XXI - aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer – a IES busca oferecer 

cursos voltados à qualificação e capacitação de profissionais de nível superior para a dinâmica complexa da sociedade atual. Para tanto, entre 

as políticas de Ensino adotadas nos programas de Pós-Graduação, destacam-se: 

 

- Cursos com foco no mercado de trabalho; 

- Infraestrutura moderna e recursos tecnológicos de ponta; 

- Programas alinhados com instituições internacionais; 

- Matrizes curriculares voltadas para a prática e atualidade; 

 

Sugere-se, portanto, que sejam observadas as potencialidades para o cumprimento dos objetivos propostos pela Estácio da Paraíba que 

prezam, essencialmente, pela melhoria na qualificação dos profissionais com o propósito de contribuir não apenas para as suas carreiras 

individualmente, mas também para o mercado local e a sociedade como um todo.  
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Pesquisa  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Viabilizar o contato direto dos 
alunos com atividades de 
pesquisa desenvolvidas por 
professores e grupos de 
pesquisa; 

Desenvolvimento de dois projetos de 
pesquisa, a saber:  
 
- Percepção e consumo: análise de 
produtos com base em estratégias 
psicológicas, comunicacionais e 
mercadológicas - Prof. Luís Augusto 
de Carvalho Mendes;  
- Grupo Estácio de Análise de Tráfego 
em Redes de Computadores - Prof.: 
Renato Ricardo de Abreu. Quantidade 
de alunos: 04 (distribuídos em 02 
projetos) 

Baixa divulgação dos projetos 
para a comunidade acadêmica; 

Apresentação dos resultados 
alcançados em uma mostra de 
pesquisa e produção científica; 

Considerar a construção do 
saber científico fundamental na 
formação de profissionais 
capazes de se posicionar e 
atender, de forma crítica e 
autônoma, às demandas do 
mercado. 

Promoção de palestras com egressos 
dos cursos de Design Gráfico: 
- Palestra: “O mercado de trabalho e 
a análise do Designer” (por Giovanni 
Costa) - 18/05/2016. 
- Palestra: “Empreendedores de 
primeira viagem” (Mold Studio) - 
19/05/2016;  

Atendimento da demanda de 
apenas um dos cursos de 
graduação ofertado na IES. 

Promoção de atividades para os 
demais cursos de graduação da 
unidade. 

Incentivar a produção, 
publicação e divulgação de 
material científico.  

Criação do periódico científico 
Mangaio; 

Baixa adesão dos professores e 
alunos na publicação e 
contribuição na revisão do 
periódico; 

Divulgação da abertura de chamada de 
trabalhos, tanto para a comunidade 
interna quanto externa. 
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Análise da CPA: 

 

O Programa de Iniciação Científica da Faculdade Estácio da Paraíba está sob a responsabilidade de um Coordenador e tem suas ações 

acompanhadas pela Diretoria Acadêmica.  

 

Estão contempladas as seguintes grandes áreas do conhecimento, enquadrando os cursos de graduação mantidos na Faculdade Estácio da 

Paraíba: 1- Ciências Sociais Aplicadas, com os cursos de Administração, Ciências Contábeis e CST em Gestão de Recursos Humanos e Logística; 

2- Tecnologia, com os cursos de Análise e Desenvolvimento de Redes, Redes de Computadores e Design Gráfico.  

 

Os projetos contemplam as linhas de pesquisa dos grupos que estejam vinculados a temas de interesse da Estácio da Paraíba ou do seu 

entorno. A IES desenvolve atualmente as seguintes linhas de pesquisa e projetos: Tecnologia, comunicação e contabilidade.  Faz-se necessária a 

ampliação do número de projetos e participantes, bem como a melhoria na divulgação do material desenvolvido dentro da própria Instituição e 

para a comunidade científica.      

 

Extensão 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Fortalecer e ampliar o 
programa institucional de 
bolsas de Extensão; 

Realização de Edital de Extensão e 
ações referentes à 
Responsabilidade Social, 

Baixa adesão por parte dos 
professores e alunos 

Implantação de uma cultura capaz de 
trabalhar os temas transversais como 
forma de contribuir social e 
culturalmente com a sociedade. 

Ampliar a visão do aluno 
acerca das exigências em seu 
campo de atuação 
profissional; 

Palestras: Como se portar em 
entrevistas, com profissionais do 
setor, dress code, entre outras. 

Baixa divulgação do projeto 
para a comunidade discente; 

Utilização do corpo docente para ser 
um porta-voz e incentivador da 
relevância da abordagem dos temas 
propostos.  
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Estimular atividades 
interdisciplinares e 
multidisciplinares nas 
atividades de Extensão; 

Realização de uma Oficina de 
Papietagem (técnica artesanal em 
que se utiliza papel recortado e cola 
para dar forma a uma escultura ou 
objeto). 
 

Envolvimento das habilidades 
de apenas um dos cursos da 
graduação (Design Gráfico) 

Desenvolvimento de propostas que 
ampliem o interesse e estimulem a 
participação dos outros cursos da IES 

Valorizar o intercâmbio com 
órgãos públicos e privados e 
agências não governamentais, 
articulando redes ou parcerias, 
sob a forma de convênios, 
consórcios ou outros termos 
jurídicos 

Desenvolvimento do Projeto “Conta 
Cidadã Energisa” (Empresa de Cia 
Elétrica); 

Baixa divulgação do projeto 
para a comunidade discente; 

Utilização do corpo docente para ser 
um porta-voz e incentivador da 
relevância da abordagem dos temas 
propostos.  

 
 
Análise da CPA: 

 

As atividades de Extensão são orientadas e operacionalizadas a partir de eixos norteadores das políticas educativas, atividades de 
difusão, atividades de responsabilidade social da IES, conforme proposto a seguir: 

a) Atividades educativas: cursos e eventos: Cursos de Iniciação; Cursos de Atualização; Cursos de Capacitação e Cursos de 

Aperfeiçoamento. 

b) Atividades de difusão e intercâmbio científico-cultural – ações destinadas à promoção e divulgação científico-cultural da produção 

acadêmica e a valorização da cultura; 

c) As Atividades de Responsabilidade Social: a)Prestação de serviços e desenvolvimento regional: projetos e programas especiais, de 

caráter transitório e/ou permanente, em conjunto com órgãos públicos da região da IES, visando ao incremento tecnológico, à 

inclusão social e ao desenvolvimento regional; b) Ação social comunitária – atividades e/ou projetos de caráter 

multi/interdisciplinar dirigidas à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável, envolvendo grupos, núcleos comunitários e 

instituições, em ações integradas de formação, assessoria, apoio e orientação à organização social.  
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A IES, através das atividades de Extensão, considera e assume as seguintes ações preferenciais: 
 

- Atuar na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade, possibilitando a formação do 

profissional cidadão; 

- Desenvolver atividades educativas, culturais, esportivas, artísticas e tecnológicas junto à comunidade interna e externa, visando 

contribuir para a resolução de problemas básicos da população; 

- Estabelecer parcerias com empresas e instituições, para a implementação de programas de interesse mútuo que gerem 

contribuições ao desenvolvimento da sociedade; 

- Desenvolver a integração entre o saber acadêmico e o saber popular, visando à produção de conhecimento resultante do 

confronto com a realidade, com permanente interação entre teoria e prática; 

- Articular o Ensino e a Pesquisa com as necessidades da comunidade; 

- Otimizar as relações de intercâmbios entre a IES e a sociedade, quanto aos objetivos institucionais, e 

- Possibilitar ao aluno formação humanizada e aprendizado, com base na realidade, através da atuação voluntária. 

 
Conforme previsto no PDI da Estácio Paraíba, houve a recente implantação do núcleo responsável pelos programas de extensão. Ser novo traz 

em si alguns desafios e dentre eles está a consolidação e presença de suas atividades como parte do calendário acadêmico da IES. Analisa-se 

que mesmo diante da oferta de algumas atividades, especialmente direcionadas ao corpo discente, houve uma baixa adesão em detrimento da 

pouca divulgação e sensibilização do público-alvo também por parte do corpo docente. Torna-se mister o envolvimento da comunidade de 

professores não apenas para a proposição de novas atividades diante de sua percepção das necessidades dos alunos, como também envolvê-

los nos processos de divulgação e promoção do que vem sendo desenvolvido/oferecido. Dessa maneira a IES conseguirá tornar o núcleo de 

extensão mais efetivo, cumprindo com seus objetivos de estímulo e incentivo dos três pilares fundamentais à educação, ensino, pesquisa e 

extensão. 
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3.1.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

 
Comunicação Interna 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Estabelecer e consolidar o 
diálogo entre IES e seu corpo de 
colaboradores (docentes e 
técnico-administrativos); 

- Realização de reuniões regulares 
(GDO);  

- Utilização de canais de comunicação 
oficiais (newsletters, cartazes, murais);  

- Diálogo sobre os resultados das 
avaliações internas;  

- Utilização de canais de comunicação 
digitais (Intranet para docentes e 
corpo técnico-administrativo, Sistema 
de Gestão do Conhecimento – SGC - 
para os professores e coordenadores, 
Gestão à Vista para o corpo técnico-
administrativo e a rede social Conecta 
que integra todos os funcionários da 
IES do Grupo Estácio) 

Falta de conhecimento de 
alguns dos canais digitais de 
comunicação. 

Incentivo a uma melhor utilização 
do Conecta e do SGC 
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Constituir o diálogo entre a IES 
e o corpo discente; 

- Utilização de diversos canais de 
atendimento para os alunos, desde a 
Secretaria, Coordenações e Direção 
Geral; 

- Utilização de atendimento agendado 
para manutenção do diálogo e 
informações acadêmicas e financeiras, 
acervo da biblioteca, biblioteca virtual, 
oferta de vagas para estágios e 
empregos através do Sistema de 
Informações Acadêmicas (SIA);  

- Utilização da Sala Virtual de 
Aprendizagem (SAVA) para estímulo à 
continuidade dos estudos e debates 
promovidos em sala de aula, incluindo 
chat entre aluno-aluno e aluno-
docente.   

 

Falta de incentivo ao uso de 
alguns recursos dos canais 
digitais de comunicação, a 
exemplo da consulta ao 
acervo da biblioteca, a 
biblioteca virtual e a SAVA. 

Ampliação da divulgação através 
dos professores e destes para os 
alunos das potencialidades dos 
canais digitais. 

 
 
Comunicação Externa 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Manter os canais de 
comunicação como uma das 
formas de viabilizar a missão 
institucional. 

Uso das mídias tradicionais como rádio, 
TV e impressos, para divulgação dos 
vestibulares, condições de pagamento, 
bolsas e financiamentos, cursos 
disponíveis, dentre outros. 

Comunicação nacionalizada, 
particularizando pouco a 
realidade local. 

Utilização de canais digitais 
desenvolvidos na própria IES. 
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Posicionar a marca da IES no 
mercado de ensino superior, 
frente aos diferentes públicos 
de interesse, ressaltando seus 
valores, sua gestão eficiente e 
qualidade de ensino; 

Realização de visitas nas escolas de João 
Pessoa e cidades circunvizinhas, bem 
como ações como palestras e 
vestibulares.  

Na realização dos 
vestibulares nas escolas, 
nem todos os candidatos 
que fazem essas provas 
constituem o público-alvo 
da IES. 

Fortalecimento da marca da IES no 
mercado de ensino superior 
 
 
 

Desenvolver um processo 
comunicativo com a 
sociedade, por meio de 
métodos diretos e indiretos, 
visando munir o público 
externo com informações 
sobre os parâmetros legais e 
as regulamentações que 
regem a vida institucional, 
bem como as atividades e 
iniciativas realizadas pela 
instituição. 

Atualização do site sobre os cursos 
ofertados na IES conforme as 
regulamentações do MEC 

Baixo interesse do público 
externo sobre as 
regulamentações e 
parâmetros legais 

Reforço na comunicação 
tradicional e através das visitas do 
cumprimento das 
regulamentações e parâmetros 
legais exigidos pelo MEC 

 
 
 
Análise da CPA: 
 
A comunicação de qualquer instituição é um ponto sensível e fundamental para que os processos se encaminhem de maneira efetiva e eficaz. 

Especificamente no que se refere à comunicação com o público externo, esta é feita com o cuidado de garantir informações precisas e 

transparentes. Dessa maneira, os principais meios de comunicação da IES com o público externo são: internet, TV, Rádio, outdoor. A escolha do 

veículo de comunicação é feita de forma estratégica, levando sempre em consideração o perfil deste em relação ao público-alvo e a circulação 

que melhor se adequar ao produto.  
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Observa-se como ponto de atenção a necessidade de trazer uma comunicação capaz de fazer com que o público da cidade de João Pessoa e 

municípios circunvizinhos sejam capazes de identificar a marca da Estácio com o seu próprio contexto e realidade. Neste sentido, outra forma 

de comunicação com o público externo ocorre por meio das Parcerias com a Comunidade. A IES estabelece parcerias com instituições públicas 

e privadas, com vistas ao desenvolvimento de suas atividades, tais como: estágio profissional dos estudantes, ações de responsabilidade social, 

e para o desenvolvimento do tripé Ensino, Pesquisa/Educação Investigativa e Extensão. A relação com as instituições e empresas se dá através 

de diversos projetos e atividades expressos em convênios com foco no desenvolvimento educacional. Como exemplos, podemos citar as 

seguintes parcerias: Coteminas, São Braz, Copobrás, Ambev, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, C&A, Renner, Riachuelo, Marisa, CDL-JP e outros. 

 

Quanto à comunicação interna, divide-se o público em três grupos: corpo docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo.  Diante da 

diversidade de públicos, estão definidos os canais de comunicação específicos para atender às demandas de informação, privilegiando as 

mídias digitais por considerar o meio mais eficaz, fazendo a informação chegar de forma instantânea e segmentada para seus públicos. 

Conforme já mencionado, o objetivo da Comunicação Interna é estabelecer e cristalizar, como prática permanente, o diálogo entre IES e seu 

corpo de colaboradores, bem como entre a IES e seu corpo discente. Observa-se que há diversos canais que ainda não têm sido utilizados de 

forma plena, de modo que o desafio consiste exatamente em estimular e incentivar a investigação e as descobertas destes ambientes, 

especialmente as plataformas digitais.  
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3.1.3. Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Promover o atendimento de 
qualidade para o corpo discente 
através da Secretaria, 
Professores e Coordenadores de 
Curso; 

- Treinamentos para os colaboradores 
sobre gestão e hospitalidade;  

- Rigidez na utilização do atendimento 
agendado;  

- Implantação dos processos de 
recepção dos TCCs através da 
secretaria (para os alunos de Pós-
graduação).  

Falta de conhecimento, por 
parte do corpo discente, quanto  
aos processos que podem ser 
desenvolvidos e /ou solicitados 
através do SIA  – Sistema de 
Informações Acadêmicas. 

Apresentação da plataforma 
digital aos alunos, orientação 
sobre o desenvolvimento 
adequado dos processos para 
manutenção da agilidade do 
atendimento. 

Dar suporte e apoio pedagógico 
aos alunos, desde o ingresso 
ensino superior até a finalização 
desta etapa; 

Apresentações em sala nas primeiras 
semanas de aula dos coordenadores, 
gestão acadêmica e coordenação de 
relacionamento, com o intuito de 
colocar-se à disposição para a resolução 
e encaminhamento das necessidades 
dos alunos.  

A ausência ou matrícula tardia 
de alguns alunos fazem com que 
este momento de acolhimento 
não ocorra para todos; 

Implantação de ação em que um 
veterano “adota” um ou mais 
calouros, com o intuito de colocar-
se à disposição para a resolução 
de problemas ou 
encaminhamento aos setores 
responsáveis.  

Contribuir para o egresso no 
mercado de trabalho e para a 
prática profissional; 

Ações e facilidades para o egresso cursar 
uma pós-graduação;  
Parcerias com empresas;  
Divulgação de vagas nos grupos de 
alunos nas redes sociais digitais 
(Facebook, WhatsApp, LinkedIn); 

Ausência de um ordenamento e 
controle, por parte da IES, da 
divulgação das vagas, 
especialmente no ambiente 
digital.  

Promoção de eventos que tragam 
o egresso até a IES, apresentando-
lhes cursos de capacitação, 
palestras, perfis de vagas, 
oportunidades de pós-graduação 
na sua área, dentre outros.  
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Estimular a permanência e 
finalização do curso; 

Monitoramento da frequência do aluno 
e envio para a coordenação dos mais 
ausentes; promoção de aulas mais 
dinâmicas e conectadas à realidade do 
mercado de trabalho em que o aluno irá 
atuar; propostas de financiamentos 
estudantis para os casos de dificuldades 
financeiras; Nova Chance (programa de 
reforço que oportuniza o calouro com 
nota menor do que 4,0 na primeira 
avaliação), Avaliando o Aprendizado 
(revisão do conteúdo). 

Baixa adesão do corpo docente 
ao monitoramento dos alunos; 
Falta de conhecimento por parte 
do corpo docente e do corpo 
discente de novos programas 
como o Nova Chance. 

Reforço da necessidade do 
monitoramento constante dos 
alunos para o encaminhamento 
necessário para a resolução de 
suas possíveis dificuldades na 
permanência do curso; 
capacitação dos professores 
acerca de suas estratégias 
pedagógicas; orientação da 
secretaria sobre as possibilidades 
de financiamento estudantil; 
divulgação dos Programas “Nova 
Chance” e “Avaliando o 
Aprendizado”.  

 
 
Análise da CPA: 
 
A IES busca uma estrutura acadêmica capaz de realizar e garantir a política de atendimento aos discentes para os diversos programas 

articulados aos projetos pedagógicos, voltados para o desenvolvimento acadêmico. Conta com a secretaria acadêmica (na própria IES) e a 

secretaria virtual (por meio do Sistema de Informações Acadêmicas – SIA).  

 

Observa-se através da avaliação interna que o corpo discente ainda não tem clareza de todas as possibilidades de atendimento através do SIA 

ou dos encaminhamentos necessários de alguns processos que envolvem a secretaria como emissão de declaração, atendimento agendado, 

dentre outros. Neste sentido, faz-se necessário reforçar alguns processos junto aos alunos, apresentando a plataforma e orientando sempre 

que necessário.  

 

Outro aspecto fundamental ao atendimento ao discente consiste no acompanhamento para a sua permanência no curso e, ao tornar-se 

egresso, ter o suporte necessário para o encaminhamento ao mercado de trabalho. Este esforço deve deixar claro ao discente que a IES tem 
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como função apoiá-lo em todas as etapas de orientação e planejamento de carreira. Para tanto, faz-se necessário promover as condições 

através de parcerias com empresas, ofertas de facilidades para uma educação continuada, apresentar elementos que colaborem para cada 

uma das dificuldades, seja ela financeira (financiamentos e bolsas), dificuldades com os conteúdos (Avaliando o Aprendizado e Nova Chance) 

ou outras questões pessoais (suporte psicopedagógico).  

 
 
3.2 – EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
 
3.2.1 – Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Promover e incentivar a 
capacitação docente; 

Oferta de cursos e bolsas através da 
Universidade Corporativa da Estácio 
(EDUCARE); 

Baixa adesão dos professores 
ao Programa. 

Divulgação dos prazos de abertura de 
cursos e editais de bolsa para a 
comunidade de docentes;  
Destacar as áreas de atuação da 
EDUCARE e os benefícios 
desenvolvimento contínuo das 
competências organizacionais. 

Promover e incentivar a 
capacitação do corpo técnico-
administrativo; 

Oferta de cursos através da Escola 
Funcional (braço da EDUCARE 
voltado ao desenvolvimento e 
aprimoramento profissional da 
equipe que exerce função 
administrativa) Treinamentos 
voltados para Hospitalidade, vendas 
e atendimentos. 

Baixa adesão dos funcionários 
ao EDUCARE 

Destacar as áreas de atuação da 
EDUCARE e os benefícios para o 
desenvolvimento contínuo das 
competências organizacionais. 
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Análise da CPA: 
 
A IES preza a valorização e aperfeiçoamento dos seus docentes e técnico-administrativos para melhorar continuamente a qualidade do 

trabalho institucional.  

 

O programa de qualificação e capacitação executado pela UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA ESTÁCIO (EDUCARE) visa melhorar o desempenho 

dos docentes, através do desenvolvimento contínuo das competências organizacionais e, consequentemente, de uma atuação mais eficiente e 

eficaz dos nossos colaboradores. Essas ações educacionais estabelecem paralelos entre conhecimento e prática, estimulando o 

desenvolvimento e aprimoramento das competências organizacionais, o networking e o compartilhamento do conhecimento. Tem por missão 

“Aprimorar o desempenho dos colaboradores desenvolvendo competências requeridas pela estratégia e disseminando a cultura da Estácio.” 

Assim, suas atribuições são: 1. Disseminar a Cultura Estácio; 2. Estar alinhada às competências organizacionais, desenvolvendo colaboradores 

administrativos e docentes para o aperfeiçoamento técnico e comportamental, visando um melhor desempenho na função; 3. Desenhar e 

aplicar programas educacionais para os colaboradores; e 4. Gerir programas de bolsa de estudos para os colaboradores. 

A EDUCARE é estruturada por 3 escolas:  

1. Escola de Gestão e Liderança  

2. Escola de Docência  

3. Escola Funcional  

 

Especificamente quanto aos docentes, estes passam necessariamente pela ESCOLA DE DOCÊNCIA que contempla 3 programas, são eles:  

1. PIQ Formação Continuada - propõe uma reflexão sobre a prática docente, partindo de um olhar sobre a prática pedagógica, o cotidiano da 

sala de aula, para chegarmos a uma fundamentação teórica que embasa o trabalho do modelo de ensino superior adotado pela Estácio. Tem 

como objetivo criar uma identidade de excelência no modelo de ensino da Estácio, propiciando condições para constantes atualizações e 

aperfeiçoamentos, devendo ser cursado por todo o corpo docente. Atualmente temos disponível um portfólio de 12 cursos on line que o 

professor poderá se inscrever e cursar em momento específico no calendário acadêmico. 
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2. Programa de Certificação - uma parceria com empresas de tecnologia da informação destinada aos professores das áreas afins para o seu 

contínuo aperfeiçoamento. 

3. PIQ Fórum considerado como o maior evento acadêmico da Estácio. Ele vem se firmando como uma grande contribuição para a 

concretização da missão e a difusão dos valores organizacionais, ao reunir, anualmente, representantes de todos os cursos e IES do Grupo 

Estácio para discutir e analisar propostas educacionais e melhorias para o modelo de ensino que adotamos. A cada ano é proposto um tema 

para nortear as discussões que versam sobre a prática docente.   

 

A cada ano, a IES convida cerca de 15 professores a participarem do Fórum Anual. Nesses últimos 3 anos, estiveram presentes, no referido 

Fórum, mais de 20 docentes da IES (Karoline Lira, Vivianne Braga, Tatiana Rita da Silva, Thais Lunguinho, André Belmiro, Valdey Ventura, Alene 

Kiarelly, Nisston Moraes, Luis Augusto Mendes, Edísio do Nascimento Jr, dentre outros). O docente Feliciano de Medeiros Barbosa Neto teve 

sua prática pedagógica premiada nacionalmente nas respectivas áreas de conhecimento de Design Gráfico. 

 

Assim como os Docentes, o Corpo Técnico-administrativo passa por programas de capacitação executados pela EDUCARE – UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA DA ESTÁCIO, com vistas ao aprimoramento contínuo do trabalho institucional.  

 

Nestes programas de capacitação profissional são consideradas todas as experiências e expertises dos funcionários, ou seja, uma reeducação 

que aproveita a identidade do indivíduo e funciona como um sistema aberto para o aprimoramento profissional. A IES busca conciliar seus 

objetivos com a melhor forma de execução para o colaborador, pois o procedimento que fizer sentido para ele virará cultura mais facilmente.  

Para o desenvolvimento do colaborador técnico-administrativo, há a Matriz de Capacitação, uma ferramenta que visa orientar e registrar os 

treinamentos, nos documentos normativos disponíveis no Sistema de Gestão de Padronização (SGP). Nessa Matriz, o colaborador tem acesso 

ao escopo básico de treinamentos técnicos de todos os cargos e ao compêndio de procedimentos corporativos.  

 

Com essa Matriz de Capacitação/Treinamento, permite-se ao colaborador, não somente saber os conteúdos necessários para aprender a 

aumentar o nível de proficiência correlato ao seu setor, bem como o que é preciso para aspirar movimentações horizontais na IES. São 

elencados, na Matriz de Capacitação, 16 cargos (de atendente até o de Gestor do Campus). O percentual de realização de treinamento é 
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controlado mensalmente pela área de Gente & Gestão. Atualmente, a Matriz de Capacitação conta com 389 temas que são revisados sempre 

que há alguma alteração relevante no ambiente interno ou externo à IES. O ritmo de atualização/criação de documentos é dado pelo ciclo de 

padronização, pois os processos de trabalho, objeto do estudo dos treinamentos, são definidos pelos “donos do processo” (líderes de cada 

pacote de serviço). Por conseguinte, os profissionais do Sistema de Gestão formalizam, formatam e divulgam as novas instruções, cujo 

treinamento deve ser garantido pelo Gestor da IES e realizado pelos líderes dos setores. Para a qualidade da Matriz de Capacitação, a 

verificação da eficácia é feita por meio de avaliação formal antes e após a exposição dos conteúdos. Caso não haja rendimento satisfatório na 

última avaliação ou na execução prática do que foi ensinado, uma nova rodada do curso é aplicada, considerando os pontos críticos para o 

sucesso do aprendizado. Por fim, os colaboradores também avaliam anonimamente o desempenho do instrutor e as condições em que ocorreu 

o treinamento. 

  

Portfólio de Treinamento - cursos online e/ou presenciais para capacitação do colaborador. Os cursos são divididos por Grupos de 

Conhecimento, facilitando o acesso do colaborador à sua área de atuação. Os treinamentos e capacitações ocorrem via Universidade 

Corporativa da Estácio - EDUCARE que visa melhorar o desempenho institucional, através do desenvolvimento das competências 

organizacionais e de uma atuação mais eficiente e eficaz dos colaboradores. Essas ações educacionais estabelecem paralelos entre 

conhecimento e prática, estimulando o desenvolvimento e aprimoramento das competências organizacionais, o networking e o 

compartilhamento do conhecimento. Tem por missão “Aprimorar o desempenho dos colaboradores, desenvolvendo competências requeridas 

pela estratégia e disseminando a cultura da Estácio.” Assim, suas atribuições são:  

- Disseminar a Cultura Estácio;  

- Estar alinhada às competências organizacionais, desenvolvendo colaboradores administrativos e docentes para o aperfeiçoamento 

técnico e comportamental, visando um melhor desempenho na função;  

- Desenhar e aplicar programas educacionais para os colaboradores; e  

- Gerir programas de bolsa de estudos para os colaboradores.  

 

Todo colaborador administrativo passa pelos cursos on line de “Ambientação para novos colaboradores” que tem por objetivo identificar as 

características, diferenciais, canais de comunicação interna e sistema de gestão institucional. Passa, também, pelo curso de “Sistema de Gestão 
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de Padronização-SGP” para que possa conhecer a ferramenta SGP (Sistema de Gestão de Padronização), facilitando o conhecimento de 

políticas, processos e procedimentos da Instituição.  

 

Conforme já citado, a EDUCARE é estruturada por 3 escolas: Gestão e Liderança, Docência e Funcional. Especificamente quanto aos 

colaboradores técnico-administrativos, estes passam necessariamente pela Escola de Gestão e Liderança e pela Escola Funcional que ofertam 

os programas:   

 

Escola de Gestão e Liderança: 

1. Programa de Educação Executiva  

2. Desenvolvimento de Lideranças  

3. Gestão de Negócios  

4. Eficiência para Líderes de Operação (ELO)  

5. Programa de Aperfeiçoamento de Supervisores e Secretários (PASSE)  

6. Programa Primeira Gestão - Primeiros Gestores  

 

A Escola Funcional propõe 3 programas:  

1. Qualificação no atendimento em IES  

2. Seis Sigma  

3. Trainee  

 

Os treinamentos presenciais podem ocorrer na própria IES ou na Universidade Corporativa da Estácio – EDUCARE (http://educare.estacio.br/), 

no Rio de Janeiro. Já participaram dos programas de qualificação 12 colaboradores da IES.  

 

A CPA sugere um esforço contínuo para a sensibilização quanto à necessidade de atualização constante para o desenvolvimento de novas 

formas de construir as suas atividades profissionais cotidianas.  

http://educare.estacio.br/
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3.2.2 – Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Organizar a administração da 
IES com base em regimentos e 
regulamentos internos feitos 
conforme orientação do MEC 

Criação dos órgãos normativos, 
consultivos, deliberativos, 
executivos da IES: CONSAD, 
CONSEPE, CPA, NDEs e Colegiados. 

Falta uma maior divulgação 
interna dos resultados das ações 
realizadas pelos órgãos da IES 
como a CPA, o CONSEPE, os NDEs 
e os Colegiados. 

Promover e manter a 
organização administrativa e de 
regulação da IES conforme as 
exigências do MEC 

Promover adequadas 
condições de funcionamento 
da IES 

Manutenção (limpeza e iluminação) 
das salas, banheiros, laboratórios, 
das máquinas e equipamentos de 
TI, dentre outros.  

O tempo de não utilização entre 
uma aula e outra ou a falta de 
aviso sobre um determinado 
problema pode gerar um 
desconforto na utilização seguinte 
do espaço. 

Orientação para que os 
professores informem sobre 
possíveis problemas em 
equipamentos; orientar os 
alunos quanto às regras para 
alimentos em salas e 
laboratórios (avisos); colaborar 
com a limpeza e com o 
funcionamento dos 
equipamentos de  TI.  

Oferecer mais e melhores 
condições na infraestrutura da 
IES  

Ampliação da infraestrutura da IES 
como biblioteca, laboratórios, 
internet, bem como a oferta de 
acessibilidade para pessoas com 
necessidades especiais. 

Espaço físico da IES é limitado 

Otimização dos usos dos espaços 
da IES, manutenção da 
sinalização e equipamentos que 
oferecem acessibilidade.  
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Análise da CPA: 
 
A IES, para os efeitos de sua administração, conta com Órgãos Normativos, Consultivos, Deliberativos, Executivos, Suplementares e Essenciais 

de Apoio, conforme disposto no seu Regimento. Desta forma, atua mantendo as atribuições e divisões de trabalho para cada um dos núcleos, 

órgãos e comissões, orientando e solicitando o cumprimento de seus papeis.  

 

Faz-se necessária uma maior divulgação do papel de cada um deles (NDE, CPA, CONSEPE, Colegiados) e dos resultados de suas atuações para a 

comunidade interna.  

 

Quanto às condições adequadas ao funcionamento da IES no que se refere à manutenção dos espaços e equipamentos, é preciso sensibilizar a 

comunidade sobre como cada um pode ser responsável por contribuir para que as condições estejam condizentes a um ambiente agradável 

que colabore com a prática de ensino/aprendizagem.  A inserção de avisos e dicas de cuidados com limpeza, manutenção e uso dos 

equipamentos podem sensibilizar neste sentido.   

 
 
3.2.3 – Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Contribuir para o crescimento e 
desenvolvimento econômico da 
Paraíba 

Oferta de cursos de graduação e de 
pós-graduação exigidos pelo mercado 
de trabalho paraibano. 

Deficiências nas estratégias de 
retenção e de captação de 
novos alunos nos cursos 

Oferta de novos cursos de pós-
graduação 

Sustentar os investimentos 
previstos para a evolução da IES 
conforme previsto no PDI sob a 
gestão dos seus dirigentes. 

Ampliação do acervo para a 
biblioteca; renovação de 
equipamentos e Instrumentos de TI; 
Reformas e melhorias das salas e 
laboratórios. 

Demora na liberação do capital 
de investimento nos processos 
de melhorias da infraestrutura 
da IES. 

Aumento do índice de satisfação dos 
alunos após a realização das melhorias. 
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Análise da CPA: 
 
Corroborando com uma das finalidades da IES, que é dar sua contribuição ao desenvolvimento econômico e à melhora das condições de vida da 

população brasileira em especial da comunidade regional, a IES sabe que concomitantemente a manutenção da boa qualidade dos serviços 

educacionais prestados, é preciso garantir a sua continuidade e sustentabilidade. Portanto, é sabido e público à comunidade acadêmica, que a Gestão 

Financeira da IES tem recebido, desde sua fundação, uma atenção especial pelos seus dirigentes.  

 

Para dar vazão aos compromissos financeiros atuais e aqueles estão sendo assumidos para sustentar os investimentos previstos para a sua evolução 

(ampliação da infraestrutura física renovação tecnológica dos equipamentos, ampliação do acervo, laboratórios, pesquisa e extensão e capacitação 

docente), a IES conta com uma carteira ascendente de mais de 1.200 alunos (entre graduação e pós-graduação) que geram uma receita permanente e 

razoavelmente certa.    

 

Os planos de investimentos são baseados nas metas estabelecidas pela Instituição para os próximos 5 anos. É válido lembrar que, anualmente, as 

metas são revisadas, e caso haja mudança no cenário, a revisão pode se dar em períodos mais curtos. Os valores de investimentos são comparados 

com o fluxo financeiro previsto para o período de execução dos gastos. A partir da validação, ou seja, da confirmação que se pode obter crédito ou ter 

capital em caixa para cumprir com os compromissos financeiros do investimento, o projeto de investimento é colocado no orçamento anual e passa a 

ser operacionalizado.  

 

Com esses procedimentos, a IES pode fazer frente aos investimentos necessários: a ampliação dos investimentos no Ensino – capacitação docente, 

bibliotecas e laboratórios de ensino-, Pesquisa, Extensão e expansão da sua infraestrutura física e tecnológica. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

 

 A Faculdade Estácio da Paraíba realiza sistematicamente avaliações junto aos docentes, 

discentes e corpo técnico-administrativo com o intuito de diagnosticar a analisar a IES com base 

nos dados apresentados. Neste sentido, observa-se os avanços/potencialidades bem como as 

fragilidades e desafios a serem enfrentados, tratando-os como oportunidades de melhoria para 

a instituição. Dentre os indicadores que mensuram a qualidade dos serviços oferecidos na 

instituição tem-se o Índice de Satisfação do Aluno (ISA). Este é medido a partir da média 

aritmética entre as avaliações dos professores e da unidade.  

 

IES 
Média do 
Professor 

2015.1 

Média da 
IES 

2015.1 

ISA 
2015.1 

Média do 
Professor 

2015.2 

Média da 
IES 

2015.2 

ISA 
2015.2 

ISA 2015 

FACULDADE ESTÁCIO 
DA PARAÍBA 

4,09 3,47 3,78 4,18 3,57 3,87 3,83 

Tabela 1 ISA 2015 (Fonte: BI) 

 
Em 2015, a Estácio da Paraíba obteve a média de 3,83. Observa-se um aumento na satisfação do 

aluno no segundo semestre, tanto em relação ao professor quanto em relação à Instituição. No 

ano seguinte, houve um esforço por parte de todos os profissionais da IES no intuito de melhorar 

o índice e em 2016 os resultados foram bastante satisfatórios. 

 

IES 
Média do 
Professor 

2016.1 

Média da 
IES 

2016.1 

ISA 
2016.1 

Média do 
Professor 

2016.2 

Média da 
IES 

2016.2 

ISA  
2016.2 

ISA 2016 

FACULDADE ESTÁCIO 
DA PARAÍBA 

4,22 3,67 3.95 4,11 3,53 3,82 3.88 

Tabela 2 ISA 2016 (Fonte: BI) 

 
Objetiva-se que, em 2017, o ISA se mantenha igual ou superior em relação aos dados alcançados 

nos mesmos períodos no ano de 2016. Para tanto, faz-se necessário não apenas manter a 

qualidade na atuação dos corpos docente e técnico-administrativo e das respostas da Comissão 

Própria de Avaliação à comunidade acadêmica, mas também ampliar os processos de divulgação 

dos resultados. Por fim, há a necessidade de manutenção das estratégias de sensibilização para a 

importância de fazer-se presente no período de avaliação da IES. 

 

Quanto à avaliação interna realizada pelos discentes no que se refere ao corpo de professores, 

são avaliados dentre outros aspectos a assiduidade, o domínio do conteúdo e preparação para o 
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mercado de trabalho. Em uma escala que vai de 1 a 5, sendo 1 extremamente insatisfeito e 5 

extremamente satisfeito, em 2016.1 os resultados foram bastante satisfatórios.  

 

Pergunta 
1 

Extremamente 
Insatisfeito 

2 3 4 
5 

Extremamente 
Satisfeito 

Total 4,6% 4,6% 15,5% 19,1% 56,2% 

Assiduidade (frequência às aulas) e 
pontualidade do Professor 

4,0% 2,7% 8,4% 8,7% 76,2% 

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

4,3% 2,9% 16,2% 21,7% 54,9% 

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

5,4% 5,7% 18,4% 20,6% 49,9% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor 

4,8% 6,2% 14,1% 22,5% 52,3% 

O professor/tutor segue o conteúdo previsto 
no Plano de Ensino da disciplina (objetivos, 
procedimentos de ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia) 

6,1% 6,1% 17,3% 21,7% 48,8% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores 
abaixo 

3,1% 3,6% 18,1% 19,0% 56,1% 

Tabela 3 2016.1 Relatório de Avaliação do Aluno - Professor 

 

Observa-se nos dados destacados os melhores resultados segundo os discentes. No que diz 

respeito à “assiduidade e pontualidade do professor”, 76,2% dos respondentes declaram estar 

extremamente satisfeitos e, se somados àqueles que se demonstraram satisfeitos, este número 

chega a quase 90%. O “domínio que os professores/tutores possuem do conteúdo” também foi 

um ponto de destaque, totalizando 78,6% dos respondentes satisfeitos e extremamente 

satisfeitos. Isto garantiu, portanto, um índice de satisfação geral com os professores de 82% dos 

respondentes. 

 

Algumas tendências permaneceram no período de 2016.2, como podemos observar na tabela 

abaixo: 

Pergunta 
1  

Extremamente 
Insatisfeito 

2 3 4 
5 

Extremamente 
Satisfeito 

Total 4,1% 4,2% 12,6% 19,2% 59,9% 

Assiduidade (frequência às 
aulas) e pontualidade do 
Professor 

2,8% 2,3% 9,3% 14,7% 70,8% 

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

3,3% 3,4% 12,4% 20,1% 60,8% 
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Competência do Professor 
para ensinar, desenvolver 
habilidades, despertar 
interesse pela disciplina e 
esclarecer dúvidas 

4,9% 5,0% 14,3% 19,3% 56,5% 

Domínio do conteúdo da 
disciplina pelo Professor/Tutor 

3,6% 5,1% 12,0% 19,6% 59,7% 

O professor/tutor segue o 
conteúdo previsto no Plano de 
Ensino da disciplina (objetivos, 
procedimentos de ensino e de 
avaliação, conteúdos e 
bibliografia) 

5,0% 5,8% 15,4% 21,0% 52,8% 

Satisfação geral com os 
Professores/Tutores abaixo 

4,8% 3,9% 11,9% 20,3% 59,1% 

Tabela 4 2016.2 Relatório de Avaliação do Aluno - Professor 

 

No segundo semestre de 2016, a “assiduidade” continua sendo um ponto de forte destaque dos 

professores de acordo com os respondentes, atingindo 85,5% da satisfação. A tendência de 

reconhecimento do “domínio do conteúdo das disciplinas por parte do professor/tutor” 

também permanece, atingindo 79,3% se somados os respondentes satisfeitos (19,6%) e 

extremamente satisfeitos (59,7%). Isto demonstra a preocupação contínua do corpo docente em 

atualizar-se e oferecer um ensino de boa qualidade, capaz de atender às exigentes demandas do 

mercado e da academia. Outro elemento que se destacou positivamente em 2016.2 foi a 

“coerência entre o conteúdo ministrado e as exigências nas avaliações”, obtendo uma 

satisfação dos respondentes de 80,9%.  

 

No que se refere à avaliação dos professores não houve pontos de atenção significativos. Dos 

aspectos analisados, o de menor índice de satisfação por parte dos respondentes foi o 

questionamento se “o professor/tutor segue o conteúdo previsto no plano de ensino da 

disciplina” (73,8%). A hipótese que se levanta é que, muitas vezes, o corpo discente não percebe 

especificamente quais pontos do plano de ensino são tratados a cada aula. Neste sentido, 

pretende-se convidar os docentes a reforçar os elementos que fazem parte do plano de ensino 

não apenas nos primeiros dias de aula, mas no decorrer do semestre.   

Além dos professores, os discentes também avaliam os cursos de acordo com alguns critérios. 

Conforme é possível observar na tabela abaixo, no período 2016.1, 65,4% dos respondentes 

afirmaram sua satisfação geral com o curso:  
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Pergunta 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total 8,9% 10,0% 26,1% 30,2% 24,8% 

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

9,1% 9,9% 24,7% 29,2% 27,2% 

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

11,0% 11,5% 28,2% 27,6% 21,8% 

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) 

7,0% 9,7% 26,0% 32,2% 25,0% 

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.) 

12,3% 12,0% 24,7% 26,5% 24,5% 

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

11,5% 10,9% 24,8% 29,5% 23,3% 

Preparação para o mercado de trabalho 
oferecida pela Instituição 

8,2% 9,3% 26,4% 30,3% 25,8% 

Qualidade do conteúdo do material didático 
das disciplinas. 

6,1% 9,1% 27,7% 32,0% 25,1% 

Satisfação geral com o seu curso 3,1% 6,3% 25,1% 35,5% 29,9% 

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

12,7% 10,3% 25,9% 28,6% 22,4% 

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

8,6% 11,0% 27,4% 30,5% 22,5% 

Tabela 5 2016.1 Relatório de Avaliação do Aluno - Curso 

 Outros pontos que mereceram atenção referem-se à “preparação para o mercado de 

trabalho” (56,1% dos respondentes) e a “contribuição das aulas práticas para que isto ocorra” 

(56,4%). Tais dados demonstram que o alinhamento entre os objetivos propostos no eixo da 

Sustentabilidade Financeira deve ser mais reforçado quando este estabelece como objetivo a 
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contribuição para o crescimento e desenvolvimento do mercado local. Como pontos de atenção, 

também, os discentes destacaram os “programas de apoio discente” e as “oportunidades para 

o desenvolvimento das atividades acadêmicas complementares”, ambos com 51% de satisfação 

entre os respondentes.  

 

Estes dados alinham-se à estratégia de ação para o ano de 2017, bem como as fragilidades 

apontadas no eixo 3 – Políticas Acadêmicas.  

 

O segundo semestre de 2016 apontou para uma manutenção da faixa de satisfação geral dos 

respondentes em relação ao curso, atingindo 62,5%. Diante de uma pequena queda, destaca-se 

como um dos pontos de atenção a serem observados no ano de 2017.  

 

Conforme pode-se observar na tabela abaixo, a percepção a respeito das atividades acadêmicas 

complementares obteve uma melhora sensível no segundo semestre de 2016, tornando-se um 

dos pontos de destaque positivo atingindo 55,7% da satisfação dos respondentes. Isto se deve à 

atuação do núcleo de pesquisa e extensão que promoveu eventos no sentido de auxiliar os 

alunos no cumprimento das AAC necessárias. 

 

O reconhecimento do papel das aulas práticas como instrumento para a preparação para o 

mercado de trabalho manteve-se como um dos pontos de destaque positivos alcançando um 

índice de satisfação de 53,6%, conforme podemos observar na tabela abaixo:     

 

Pergunta 1  
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total 8,4% 10,3% 29,2% 26,8% 25,3% 

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

10,8% 9,7% 25,8% 26,0% 27,6% 

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

10,8% 11,9% 33,2% 23,9% 20,1% 

Conhecimento do Projeto 
Pedagógico do seu Curso - 
PPC (perfil do egresso, 

5,8% 9,5% 32,2% 28,7% 23,8% 
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disciplinas mínimas, eletivas e 
optativas, Atividades 
Acadêmicas Complementares 
- AAC; Estágio 
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.) 

9,0% 11,8% 23,4% 28,2% 27,5% 

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

11,1% 10,6% 29,6% 24,7% 24,0% 

Preparação para o mercado 
de trabalho oferecida pela 
Instituição 

8,1% 10,5% 28,8% 27,0% 25,5% 

Qualidade do conteúdo do 
material didático das 
disciplinas. 

5,0% 9,3% 30,2% 28,9% 26,7% 

Satisfação geral com o seu 
curso 

3,8% 7,0% 26,6% 33,6% 28,9% 

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

12,7% 13,1% 29,9% 21,7% 22,6% 

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

7,3% 9,6% 32,8% 24,6% 25,7% 

Tabela 6 2016.2 Relatório de Avaliação do Aluno - Curso 

 

Como pontos de atenção permanecem os “programas de apoio discente” com uma satisfação 

de apenas 44,3% dos respondentes, uma queda significativa se comparado ao primeiro semestre 

de 2016. Além dele, outro ponto sensível na análise dos discentes refere-se à “organização e 
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qualidade do funcionamento do estágio curricular/supervisionado do curso e contribuição para 

a formação profissional”, com 48,7% da satisfação. Um índice de satisfação abaixo de 50% é 

sempre um aspecto sensível para que sejam desenvolvidas estratégias no intuito de reverter o 

quadro. Ações como, por exemplo, uma maior divulgação e esclarecimento a respeito do papel 

do estágio na formação dos discentes, bem como programas de encaminhamento mais 

alinhados podem ser caminhos para a melhoria de tais índices. 

 

Além destes aspectos, o corpo discente avalia o “atendimento através dos diversos canais 

disponibilizados pela IES”. Este obteve um índice de satisfação de 60,5%, no primeiro período de 

2016, com um aumento significativo no segundo semestre, chegando a 64,5%. Dos canais 

disponibilizados para atendimento, o chat foi considerado o dispositivo menos satisfatório, 

alcançando 53,8% em 2016.1 e obtendo uma melhora no período de 2016.2 atingindo 56,5% da 

satisfação dos respondentes.   

 

Em relação à infraestrutura, os discentes consideram diversos aspectos como laboratórios, 

internet, banheiros, espaços de convivência dentre outros. Em relação aos aspectos positivos do 

primeiro semestre de 2016, destaca-se a “disponibilidade de equipamentos dos laboratórios de 

Informática” (56,3%) e a “satisfação geral com a sala de aula” (64,7%). Como pontos sensíveis, 

observa-se a “disponibilidade de sinal wi-fi no campus” (42,1% de satisfação dos respondentes 

em 2016.1 e 50.9% em 2016.2). Ainda no que se refere à infraestrutura, em 2016.2, a 

“satisfação com a internet da biblioteca” obteve um bom índice entre os respondentes (56,6%). 

A satisfação com as “condições da sala de aula e dos banheiros – dimensões, limpeza, 

conservação”, dentre outros aspectos – foi positiva (57,1% e 62,5%, respectivamente).  

 

 Além do corpo discente, realizam pesquisas de avaliação o corpo docente e o corpo técnico-

administrativo. Quanto ao primeiro grupo, eles avaliam o curso nos quais atuam. Conforme é 

possível observar na tabela abaixo, no primeiro semestre de 2016.1, 86,5% dos respondentes do 

corpo docente está satisfeito com a qualidade do projeto pedagógico do curso em que atua.  

 

Pergunta 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total 0,8% 6,6% 22,4% 30,9% 39,4% 

Qualidade do Projeto Pedagógico 
do Curso 

0,0% 1,5% 11,9% 31,3% 55,2% 

A atuação do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) contribui para 
a evolução do PPC, nos aspectos: 
concepção, acompanhamento, 

1,4% 5,7% 14,3% 44,3% 34,3% 
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consolidação e avaliação? 

A usabilidade da Webaula/SAVA 
(Sala de Aula Virtual de 
Aprendizagem) 

0,0% 12,8% 21,3% 46,8% 19,1% 

A usabilidade das ferramentas de 
gestão de ensino e aprendizagem 
(Relatórios/ Analytics BdQ e 
Indicadores de Desempenho 
Acadêmico) 

1,5% 10,3% 22,1% 23,5% 42,6% 

Integração entre os conteúdos 
das disciplinas do curso 

0,0% 2,9% 24,3% 25,7% 47,1% 

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? 

1,5% 6,1% 30,3% 33,3% 28,8% 

Qualidade do conteúdo das 
disciplinas que ministra (Plano de 
Ensino, Planos de Aula, BDQ, 
Conteúdo Interativo, Objetos de 
Aprendizagem e Material 
Didático) 

0,0% 4,3% 37,1% 20,0% 38,6% 

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

1,8% 14,5% 30,9% 20,0% 32,7% 

Satisfação quanto à metodologia 
do Modelo de Ensino 

1,4% 2,9% 24,3% 27,1% 44,3% 

Sua satisfação quanto aos 
projetos acadêmicos de 
complementação da 
aprendizagem, tais como 
Avaliando o Aprendizado, Nova 
Chance, PreparAV, etc. 

0,0% 8,6% 8,6% 40,0% 42,9% 

Tabela 7 Avaliação Institucional do Professor 2016.1 

  

A “metodologia do modelo de ensino” bem como a “integração entre os conteúdos das 

disciplinas do curso” são aspectos com altos índices de satisfação no primeiro semestre de 2016, 

obtendo 71,4% e 72,8% respectivamente. Como ponto de atenção, o corpo docente sinalizou a 

“infraestrutura dos laboratórios específicos” (52,7% de satisfação).   
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Em 2016.2, destacaram-se como aspectos positivos a “atuação do NDE” (81,1%), a “contribuição 

do Colegiado para o desenvolvimento do curso” (76,5%) e a “metodologia do modelo de 

ensino”, conforme pode-se observar na tabela abaixo:  

 

Pergunta 1 
Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 5 
Extremamente 

Satisfeito 

Total 1,7% 5,2% 24,4% 41,2% 27,6% 

Qualidade do Projeto Pedagógico do 
Curso 

1,8% 0,0% 10,9% 60,0% 27,3% 

A atuação do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) contribui para a 
evolução do PPC, nos aspectos: 
concepção, acompanhamento, 
consolidação e avaliação? 

0,0% 3,8% 15,1% 45,3% 35,8% 

A usabilidade da Webaula/SAVA (Sala 
de Aula Virtual de Aprendizagem) 

0,0% 6,0% 40,0% 28,0% 26,0% 

A usabilidade das ferramentas de 
gestão de ensino e aprendizagem 
(Relatórios/ Analytics BdQ e 
Indicadores de Desempenho 
Acadêmico) 

5,5% 1,8% 21,8% 43,6% 27,3% 

Integração entre os conteúdos das 
disciplinas do curso 

1,8% 7,3% 18,2% 45,5% 27,3% 

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% 3,9% 19,6% 41,2% 35,3% 

Qualidade do conteúdo das 
disciplinas que ministra (Plano de 
Ensino, Planos de Aula, BDQ, 
Conteúdo Interativo, Objetos de 
Aprendizagem e Material Didático) 

0,0% 10,9% 27,3% 41,8% 20,0% 

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

3,9% 7,8% 29,4% 39,2% 19,6% 

Satisfação quanto à metodologia do 
Modelo de Ensino 

0,0% 3,6% 33,9% 28,6% 33,9% 

Sua satisfação quanto aos projetos 
acadêmicos de complementação da 
aprendizagem, tais como Avaliando o 
Aprendizado, Nova Chance, 
PreparAV, etc. 

3,6% 7,1% 28,6% 37,5% 23,2% 
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Tabela 8 Avaliação Institucional do Professor 2016.2 

 

Como pontos de atenção, pode-se observar, por exemplo, a “usabilidade da Sala Virtual de 

Aprendizagem (SAVA)”, que obteve 54% da satisfação dos respondentes.  

 

 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AVALIA IES; 

 

No que se refere à avaliação realizada pelo corpo técnico-administrativo (tabela abaixo), 

destaca-se que a satisfação geral com a instituição atinge 80% dos respondentes. As condições 

dos equipamentos para desempenharem suas funções na IES, no entanto, obtiveram uma 

satisfação de apenas 20% de adesão das respostas, elemento que merece fundamental atenção. 

O conhecimento dos processos acadêmicos e administrativos necessários para o 

desenvolvimento das atividades foi um ponto que  todos os respondentes demonstraram 

segurança e compreensão.  

 

Perguntas % Total de 
Respostas 1 2 3 4 5 

Entende os objetivos e estratégia da empresa, 
estabelece prioridades e toma decisões alinhadas 
com as estratégias, buscando simplificar os 
processos sem prejuízo da qualidade do serviço 
prestado. 

0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 5 

Apresenta interesse genuíno e consideração com 
as pessoas, independente de sua posição ou 
status, respeitando comportamentos e opiniões 
diferentes das suas. 

0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 5 

Age de acordo com as normas estabelecidas, é 
pontual e assíduo ao trabalho. 

0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 80,0% 5 

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

0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 5 

Conhecimento dos projetos e ações de 
responsabilidade social que são desenvolvidos na 
sua IES, tais como: cidadania, inclusão social, 
cuidados com o meio ambiente e memória 
cultural? 

0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 5 

Conhecimento dos processos acadêmicos e 
administrativos necessários para o 
desenvolvimento das suas atividades laborativas. 

0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 5 

Conhecimento dos critérios de remuneração e dos 
programas de remuneração variável da IES. 20,0% 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 5 
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Satisfação geral com a infraestrutura do seu 
campus/polo quanto ao espaço físico (dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação). 

0,0% 40,0% 40,0% 0,0% 20,0% 5 

Satisfação com o funcionamento dos Sistemas de 
Gestão Coorporativa (SGC, Portal de Compras, 
SGS, SAP etc.). 

0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 5 

Atuação da Direção do Núcleo/IES 0,0% 20,0% 0,0% 60,0% 20,0% 5 

Atuação da Gerência Acadêmica 20,0% 20,0% 0,0% 60,0% 0,0% 5 

Atuação da Gerência da Unidade/Campus 20,0% 20,0% 0,0% 40,0% 20,0% 5 

Condições e equipamentos para desempenhar 
suas funções junto à IES. 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 0,0% 5 

Divulgação dos resultados dos processos de 
avaliação interna e externa da IES. 

0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 5 

Satisfação com a conexão da Internet da 
Unidade/Campus. 

0,0% 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 5 

Satisfação com o processo de feedback 
institucional. 

20,0% 0,0% 20,0% 60,0% 0,0% 5 

Satisfação geral com a Unidade/ Campus no qual 
atua.  

0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 0,0% 5 

Satisfação geral com a Instituição. 0,0% 20,0% 0,0% 60,0% 20,0% 5 

 

Os dados a seguir apresentados tem o intuito de realizar uma análise do perfil sociocultural dos 

alunos da IES no ano de 2016. Dessa maneira, somos capazes de observar o cumprimento do 

papel da Faculdade no que se refere, dentre outros fatores, à inclusão social e uma consequente 

mudança da sociedade diante do acesso à educação superior. Conforme evidenciado na tabela 

que segue, em 2016 a absoluta maioria (89.07%) dos alunos que ingressaram na instituição é 

jovem (sendo que 37,32% estão em idade entre 25 e 35 anos e 50,93% entre 18 e 24 anos. 

Apenas uma pequena parcela de menos de 1% tem idade inferior a 18 anos). 

 

Faixa Etária 

Até 17 anos 0,82% 

18 a 24 anos 50,93% 

25 a 35 anos 37,32% 

36 a 50 anos 10,31% 

acima de 51 anos 0,62% 

Total Geral 100,00% 

Base 485 
Tabela 9 Faixa Etária 

A maior parte dos alunos é integrante das classes sociais com menor poder aquisitivo e, 

consequentemente, que historicamente menos tiveram acesso à formação superior. Isto fica 

muito claro ao percebermos o grau de escolaridade dos pais, tendo a sua maioria finalizada 
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apenas o segundo grau completo (34,4% dos pais e 37,74% das mães), seguida do acesso apenas 

ao ensino fundamental (1ª a 4ª série), como podemos perceber nas tabelas que seguem: 

 
 

Escolaridade - MÃE 

Não frequentou escola 2,94% 

Ensino fundamental (1º a 4º Série) 17,40% 

Ensino fundamental (5º a 8º série) 16,98% 

Ensino médio (antigo 2º grau) 37,74% 

Ensino superior 24,95% 

Total Geral 100,00% 

Base 477 
Tabela 10 Escolaridade do Pai e da Mãe 

 
Há, como podemos observar, uma pequena diferença entre os graus de escolaridade dos pais e 

das mães, no entanto, ambos acompanham a tendência de dificuldades de acesso ao ensino 

superior. Isto reflete na renda familiar, uma vez que mais de 65.31% dos alunos informaram 

renda familiar inferior a três salários-mínimos. 

 

Renda FAMILIAR 

Até R$403,00 1,86% 

De R$403,01 até R$618,00 2,47% 

De R$618,01 até R$933,00 8,66% 

De R$933,01 até R$1.391,00 23,92% 

De R$1.391,01 até R$2.327,00 28,04% 

De R$2.327,01 até R$4.558,00 21,03% 

De R$4.558,01 até R$ 8.099,00 8,87% 

De R$ 8.099,01 até R$14.366,00 3,30% 

Acima de R$14.366,00 1,86% 

Total Geral 100,00% 

Renda FAMILIAR Média R$ 2.808,69 

Base 485 
Tabela 11 Renda Familiar 

 

Escolaridade - PAI 

Não frequentou escola 6,24% 

Ensino fundamental (1º a 4º Série) 18,92% 

Ensino fundamental (5º a 8º série) 16,77% 

Ensino médio (antigo 2º grau) 34,84% 

Ensino superior 23,23% 

Total Geral 100,00% 

Base 465 
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Esses dados mostram que a IES vem cumprindo seu objetivo de incluir socialmente, através do 

acesso ao Ensino Superior, uma parcela considerável da população da localidade onde está 

inserida, obtendo formação de recursos humanos qualificados, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social do local, além de buscar, ao mesmo 

tempo, a inclusão social na construção, pelo conhecimento, de uma sociedade mais justa, mais 

humana e mais igual. 

 

Ainda no que se refere ao perfil sociocultural do aluno traçado em 2016, a sua grande maioria é 

composta de solteiros (71.49%), conforme podemos observa na tabela abaixo.  

 

Estado Civil 

Solteiro(a) 71,49% 

Casado(a)/Mora junto com alguém 26,03% 

Desquitado(a)/divorciado(a) 1,65% 

Viúvo(a) - 

Outro 0,83% 

Total Geral 100,00% 

Base 484 

 
 

Identificamos ainda que, apesar de uma maioria ainda morar com os pais (55,88%), são os 

próprios alunos, majoritariamente, os responsáveis pelo pagamento dos cursos (45,36%), 

seguido dos diversos tipos de financiamento estudantil (22,68%). Os pais aparecem apenas como 

terceira e quarta opções, quando apenas eles são os responsáveis pelos pagamentos (22,47%) 

ou quando dividem o investimento com seus filhos (4,95%). 

 
 

Principal forma de pagamento da graduação 

Pais / família 22,47% 

Eu mesmo 45,36% 

Divido com meus pais / família 4,95% 

Prouni / Financiamento / FIES 22,68% 

Outros 4,54% 

Total Geral 100,00% 

Base 485 
Tabela 12 Principal forma de pagamento 

 
Os números demonstram a importância do financiamento estudantil para o acesso ao ensino 

superior no país e, em particular, em uma região com um número menor de oportunidades 

neste sentido, como é o caso da região Nordeste. Há ainda a clara identificação de uma 
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autonomia financeira por parte dos alunos, ainda que jovens, na busca por uma educação de 

nível superior. A hipótese levantada é a possibilidade de ver nos estudos um caminho para a 

melhoria da qualidade de vida para si e para sua família. Identificamos, assim, que há um 

percentual significativo de alunos que já está no mercado de trabalho, chegando a 41,24% o 

número de empregados de empresas privadas, 8,66% o número de estagiários e 10,10% como 

autônomos. 

 

 

Esta trabalhando atualmente? 

Não 33,61% 

Sim, como estagiário 8,66% 

Sim, como empregado de empresa privada 41,24% 

Sim, como empregado de empresa pública / militar 4,33% 

Sim, como Autônomo / Profissional Liberal 10,10% 

Sim, como Empresário (Sócio ou dono de empresa) 2,06% 

Total Geral 100,00% 

Base 485 
Tabela 13 Trabalha atualmente? 

 
Dos alunos que trabalham quase metade está vinculada à área do seu curso (49,69% dos 

respondentes), no entanto, observa-se um número de 16,15% de alunos que começaram o 

trabalho depois que iniciaram o curso. A hipótese de que uma parcela significativa dos alunos 

busca na educação superior uma melhoria no trabalho e na qualidade de vida se confirma ao 

identificar não apenas o início de empregos a partir do curso, bem como o fato de que 33,54% 

dos estudantes já trabalhavam na área do curso antes mesmo de começá-lo. Este dado reforça o 

papel da academia como agente de mudança para os indivíduos, o que torna a função da IES 

ainda mais desafiadora e, sobretudo, necessária, no contexto social em que atua.   

 

Está trabalhando na área em que está cursando sua graduação? 

Sim, já estava na área quando comecei o curso superior 33,54% 

Sim, comecei a trabalhar depois que comecei o curso superior 16,15% 

Não, estou trabalhando em outra área, diferente de meu curso 50,31% 

Total Geral 100,00% 

Base 322 
Tabela 14 Trabalha na área da graduação? 

 
Um ponto de atenção para a IES reside no fato de que os números de mudanças no emprego a 

partir do curso superior ainda são pouco significativos, como é possível observar na tabela que 

segue. A sugestão é fazer o acompanhamento destes alunos, incentivando a autonomia para a 
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gestão de suas próprias carreiras, através de cursos e atividades acadêmicas complementares 

direcionadas a este intento.   

 

Mudança na sua carreira profissional devido ao curso superior 

Mudou de função na mesma empresa com aumento salarial 3,73% 

Mudou de função na mesma empresa sem aumento salarial 3,73% 

Mudou de empresa com aumento salarial 2,17% 

Mudou de empresa sem aumento salarial 2,17% 

Não teve nenhuma mudança profissional 88,20% 

Total Geral 100,00% 

Base 322 

 
 
Em relação ao acesso à Faculdade, há uma polaridade clara entre os meios de transporte 

utilizados, sendo majoritários os usos de vans e ônibus (50,72%) e carros/motos (44,54%). A 

ausência de alunos que circulam de metrô/trem pode ser explicada através da falta de variedade 

de transportes públicos dessa natureza na cidade de João Pessoa e municípios circunvizinhos. Já 

o baixo índice de alunos que vão até a faculdade a pé ou de bicicleta (apenas 3,71%) pode residir 

no fato de que há pouco planejamento na cidade para a mobilidade urbana e uso de transportes 

alternativos como bicicletas. A localização da faculdade em um bairro nobre da cidade enquanto 

o seu alunado é em sua maioria de baixa renda também explica o baixo número de indivíduos 

que vão a pé para a IES. No entanto, a área é bem servida de ônibus, o que explica o número 

expressivo por esta escolha de transporte para aqueles que não possuem carros e/ou motos. 

 
 

Principal meio de transporte para ir às aulas 

Ônibus/Van 50,72% 

Carro/Moto 44,54% 

Metrô/Trem - 

A pé/Bicicleta 3,71% 

Barca/Balsa 1,03% 

Total Geral 100,00% 

Base 485 
Tabela 15 Principal meio de transporte para ir às aulas 

 
Quanto ao acesso à internet, verificamos que a maioria dos alunos (70,93%) tem a opção de 

acesso em casa, sendo este o local principal de contato com a rede. Além disso, há um número 

muito pequeno de alunos que não acessam a internet (0,21%). A razão disso pode ser explicitada 

no fato de que há uma tradição de cursos da área de tecnologia nesta IES, bem como a 

popularização do uso da rede em todo o país.  
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Principal local de acesso à internet: 

Em casa  70,93% 

Na faculdade/universidade  7,22% 

No trabalho  18,56% 

Outros 3,09% 

Não acessa a internet 0,21% 

Total Geral 100,00% 

Base 485 
Tabela 16 Principal local de acesso à internet 

 

Os dados nacionais a respeito do uso expressivo de plataformas móveis são ratificados na IES 

diante do fato de que a maioria dos alunos acessa internet a partir de notebooks (41,44%). Os 

smartphones ocupam a segunda posição (31,96%) e em seguida os desktops (22,89%).  

 
Principal equipamento utilizado para acessar a internet 

Desktop 22,89% 

Notebook 41,44% 

Smartphone 31,96% 

Tablet 0,21% 

Outros 3,51% 

Total Geral 100,00% 

Base 485 
Tabela 17 Principal equipamento utilizado para acessar a internet 

 
Dentre os principais motivos para a escolha da IES, utilizando uma escala de 1 a 5, sendo 1 

“menos importante” e 5 “muito importante”, pode-se destacar a qualidade de ensino como 

fator relevante para a escolha de 65,15% dos respondentes para fazer parte do corpo discente 

da ESTÁCIO PARAÍBA, conforme pode-se observar na tabela abaixo: 

 
 

Motivo de escolha: Qualidade de Ensino 

1 - Nada importante 6,06% 

2 9,09% 

3 19,70% 

4 33,33% 

5 - Muito importante 31,82% 

Total Geral 100,00% 
Tabela 18 Motivo da escolha da IES – Qualidade de Ensino 

 
O preço foi o segundo aspecto considerado como fator relevante para a escolha da IES, sendo 
considerado importante para 57,57% dos respondentes. Pode-se inferir que a qualidade da 
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Instituição vem sendo percebida pela comunidade, demonstrando assim os resultados do 
trabalho desenvolvido através da comunicação externa da Estácio Paraíba. 
 

Motivo de escolha: Preço 

1 - Nada importante 9,09% 

2 13,64% 

3 19,70% 

4 18,18% 

5 - Muito importante 39,39% 

Total Geral 100,00% 
Tabela 19 Motivo de escolha da IES - Preço 
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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 

Ensino 
 

Desenvolvimento do Programa de 
Monitoria 

Prevê-se uma base de 6 monitores por 
semestre 

 
Pesquisa 

Desenvolvimento do Programa de 
Iniciação Científica com Projetos de 
Pesquisa (inicialmente, com 3 eixos 
ou linhas de pesquisa)  

Prevê-se 4 projetos de pesquisa por 
ano com a participação de 3 alunos 
para cada projeto   

 
Ensino 

 
Implantação de novos cursos de 
graduação (Fisioterapia) 
 

Aumento de oportunidades da 
comunidade se qualificar para o 
mercado de trabalho paraibano 

 
Ensino 

Elaboração de edital para a Revista 
Eletrônica (semestralmente) 

Incentivo à produção intelectual dos 
docentes e discentes  
 

 
 

Ensino 

Realização de pelo menos 1 evento  
interno anual de arte e cultura; 

Incentivo à integração entre os cursos 
com base em temas interdisciplinares 

 
Ensino 

 

 
Implantação anual de uma mostra 
audiovisual na IES 

Escoamento da produção dos alunos 
do curso de Design Gráfico, bem como 
o incentivo de novos talentos 

 
Extensão 

 

Criação do Programa de 
Responsabilidade Social 

Pretende-se atingir o número de 2 
cursos por ano em 2017 

 
Extensão 

 

  
Ampliar a oferta de cursos de 
Extensão 

Prevê-se 2 cursos em 2017 e a 
implantação de cursos voltados à 
prestação de serviços à comunidade – 
4 projetos em 2017 
 

 
Extensão 

 

Ampliação da oferta das Atividades 
Acadêmicas Complementares  

Envolvimento do corpo discente nas 
atividades previstas (oficinas, 
atividades de empregabilidade, 
atividades de empreendedorismo, 
cursos livres, dentre outros) 
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5.1.2 Comunicação com a Sociedade  

Ações de Melhoria – 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA   OPORTUNIDADES 

 
COMUNICAÇÃO 

EXTERNA 
Parcerias 

Desenvolvimento do intercâmbio e 
cooperação com a comunidade 
local, regional e nacional. 
 

Aumento do quantitativo de empresas 
conveniadas, prevendo-se 9 Empresas 
Parceiras no Estado em 2017; 

COMUNICAÇÃO 
EXTERNA 
Parcerias 

Promoção de eventos e palestras 
externos anuais de arte e cultura, 
buscando-se 4 novas parcerias em 
2017 

Desenvolvimento dos conteúdos 
transversais que envolvem ética, 
cidadania, saúde, meio ambiente, 
direitos humanos, relações étnico-
raciais, dentre outros. 

 

 

5.1.3 Políticas de Atendimento aos Discentes 

Ações de Melhoria – 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA   OPORTUNIDADES 

 
Cursos 

Expandir os Programas de Apoio ao 
Discente 

Prevê-se cursos de nivelamento 
acadêmico - 4 cursos on line  e 2 
presenciais em 2017  

 
Atividade Acadêmica 

Implantar e consolidar a Empresa 
Junior da IES, através dos cursos de 
graduação tradicional e tecnológica. 

Desenvolvimento da Participação dos 
discentes na Empresa, preparando-os 
para o mercado de trabalho. 

Recepção aos alunos 
na IES 

Realização de 2 ações de Boas 
Vindas em 2017 

Espaço de interação entre alunos, a 
IES, e os docentes no mundo 
acadêmico. 

Atendimento 
psicopedagógico 

Funcionamento do Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico - NAAP  

Atendimentos ou acompanhamentos 
psicopedagógicos 

 
Alunos egressos 

Implantar o Programa de 
Acompanhamento do Egresso em 
parceria com a CPA 

Motivar os ex-alunos no que diz 
respeito à Educação Continuada e 
buscar informações sobre o 
crescimento econômico e social com 
esses alunos no mercado de trabalho 

 

 

5.2 ENADE 

Ações de Melhoria – 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA   OPORTUNIDADES 

Oficinas Realização de oficinas Preparação para os temas da prova do 
ENADE 

Palestras Realização de palestras com temas 
voltados para os cursos que 
participarão do ENADE 

Revisão dos temas para o ENADE 

Simulados Aulas de revisão sobre conteúdos 
do ENADE 

Preparação para a prova do ENADE 
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5.3 Objetivos 2016 que ainda não foram concluídos: 

 

Objetivos Ações Previstas 

Expandir a oferta de bolsas de estudo para 
colaboradores administrativos para cursos de 
graduação e pós-graduação na IES  

Incentivo à utilização de bolsas externas e da 
própria IES (Sou Mais Você na Estácio) 

Criar espaço presencial do e3 
Elaboração de um projeto para a criação do espaço 
presencial para o E3 (possibilidade de 
desenvolvimento em parceria com a Empresa Jr.). 

Ampliar do setor de recursos humanos da faculdade Permissão da Diretoria para a ampliação do 
número de vagas para posterior seleção e 
contratação.  

Adequar os seus sistemas e processos da IES para 
garantir o atendimento à Portaria MEC n.º 
1.224/2013 que instituiu normas sobre a 
manutenção e guarda do acervo acadêmico.  

A IES deverá inclui mensuração e verificação de 
inconsistência do acervo, priorização de atividades 
e documentos, capacitação de pessoal envolvido, 
entre outras atividades.  
 

 

5.4  Objetivos permanentes: 

 

Objetivos Ações Previstas 

Criar momentos de integração entre egressos e 
entre eles e a IES 

Encontros de egressos na IES 

Promover cursos de nivelamento 
Realização de 2 cursos anuais de nivelamento 
(matemática, português e conhecimentos gerais) 

Fazer cursos de capacitação (corpo docente e corpo 
técnico-administrativo)  

 Criação de novos cursos 

Fazer parcerias com empresas  
Inserção dos alunos em estágios através de 
parcerias com instituições públicas e privadas  

Integrar os ensinos médio e superior 
Encontros entre gestores de escolas do ensino 
médio e a IES;  

Acompanhamento das metas acadêmicas através de 
reuniões semanais de Gestão do Desempenho 
Acadêmico – GDA 

Realização das GDAs 

Acompanhamento das metas institucionais através 
de reuniões semanais de Gestão do Desempenho 
Operacional – GDO  

Realização das GDOs 

Atualizar o processo de avaliação institucional com 
base nas diretrizes do SINAES  
 

 Realização e divulgação dos resultados da 
avaliação institucional na IES 

Aprimorar e expandir a infraestrutura da IES Investimento em equipamentos e laboratórios, 
para que se eleve continuamente o nível de 
qualidade da Instituição e atenda a proposta de 
crescimento da IES. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Estácio da Paraíba - ESTÁCIO PARAÍBA 

desenvolveu este Relatório, consciente da importância de seu papel no processo de avaliação 

institucional, uma vez que considera a análise integrada das avaliações dos corpos docente, 

discente e técnico-administrativo elemento fundamental para a continuação da busca por um 

elevado padrão de qualidade na oferta de ensino por parte de qualquer IES. 

 

Espera-se que este Documento, a exemplo do que ocorreu em anos anteriores, colabore com o 

direcionamento de esforços institucionais, visando à melhoria contínua da capacidade da IES no 

que diz respeito a oferecer uma educação de qualidade. Destaca-se a preocupação pela 

manutenção dos resultados positivos obtidos, bem como o aumento dos índices de satisfação de 

alguns elementos que merecem atenção particular.  

 

Observa-se as fragilidades e potencialidades apontadas no eixo 3 – Políticas Acadêmicas, como 

oportunidades de melhoria que, unidas aos resultados das avaliações, tornam-se materiais 

significativos para o desenvolvimento das estratégias para o ano de 2017 em cada uma das 

áreas, a saber: (1) ensino, pesquisa e extensão, (2) comunicação com a sociedade, (3) políticas de 

atendimento aos discentes e (4) ENADE.  

 

O estabelecimento das ações previstas e oportunidades de desenvolvimento das estratégias 

devem estar alinhados ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Este, por sua vez, traçou 

metas de crescimento que necessitam, dentre outros aspectos, que haja uma sustentabilidade 

financeira da IES. A ESTÁCIO PARAÍBA demonstra através dos dados que tem avançado neste 

aspecto, além de realizado esforços no sentido de cumprir os elementos essenciais das 

atividades ensino, implantando e ampliando os seus programas de pesquisa e extensão.  

 

A preocupação permanente com a capacitação do corpo de colaboradores, sejam eles 

professores ou pertencentes à equipe técnica-administrativa, bem como o diálogo estabelecido 

com a comunidade externa através de parcerias e esforços de comunicação demonstra que a IES 

cumpre o seu papel educacional com o objetivo de interferir positivamente no contexto em que 

atua. A IES aguarda o agendamento da visita in loco para o seu Recredenciamento e busca 

desenvolver as ações de melhoria para suplantar as fragilidades apontadas em seus processos de 

avaliação internos e externos, visando à excelência do ensino ofertado e ao cumprimento da sua 

Missão.
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7. ANEXOS 

 

 

PERIÓDICO CIENTÍFICO MANGAIO 
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II JORNADA ACADÊMICA 
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II JORNADA ACADÊMICA 
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VISITA TÉCNICA À GRÁFICA JB 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

LISTA DE FREQUÊNCIA - PALESTRA DO MOLD STUDIO (DESIGN GRÁFICO) 
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LISTA DE FREQUÊNCIA – PRODUÇÃO E EXPOSIÇÃO DOS JOGOS DE TABULEIRO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

PALESTRA – APRESENTAÇÃO DO HTTPING 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

 
PALESTRA MERCADO DE TRABALHO 
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