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RESUMO 
 

O presente documento constitui o Relatório do processo de Autoavaliação institucional da 

Faculdade Estácio da Paraíba (Estácio Paraíba) relativo ao ano de 2014 desenvolvido pela 

Comissão Própria de Avaliação da IES buscando refletir as ações desenvolvidas por diversas 

esquipes e permitiu uma ampla análise das dez dimensões avaliativas propostas pela 

CONAES, reunidas em cinco eixos temáticos. Entre os setores avaliados destacam-se: 

biblioteca; secretaria de alunos; apoio acadêmico; assuntos educacionais; egressos; estágios e 

empregos; espaço físico; comunicação interna e externa; recursos humanos; tecnologia da 

informação e departamento financeiro. Essas análises refletem a continuidade de um processo, 

espelhando objetivos reformulados a partir das potencialidades/fragilidades anteriores, por 

isso, foram detalhadamente descritas e discutidas ao longo do Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2014, instrumento a partir do qual podemos sintetizar algumas das informações 

mais relevantes relacionadas à autoavaliação institucional desse ano, visando atender às 

diretrizes determinadas pela Lei do SINAES. No que diz respeito à participação de nossos 

alunos na Pesquisa de Avaliação Institucional em 2013, o percentual de alunos participantes 

foi muito mais representativo do que o do ano anterior, atingindo, desta vez, quase 77% do 

alunado, o que pode ser considerado um avanço em relação ao ano anterior, quando 71% dos 

alunos responderam à pesquisa, o que já era um excelente percentual. Além disto, no que diz 

respeito à Avaliação Externa, o desempenho institucional no último triênio foi bom, haja vista 

que o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas manteve a 

nota 5 (cinco) no ENADE, atingindo o 2º melhor CPC contínuo de todo o Nordeste. Desse 

modo a IES atingiu IGC 3 (três) e permanece entre os melhores IGC contínuos da Paraíba. 

Em síntese, o relatório nos permite considerar que, em 2014, a IES apresentou um 

desempenho bastante satisfatório neste primeiro ciclo autoavaliativo bianual, estando a IES 

totalmente integrada ao novo sistema informatizado de Gestão Acadêmica. Com o atual 

direcionamento de ações de gestão da IES, a CPA avalia que, em 2015, seremos capazes de 

obter novos avanços nas áreas que apresentaram desempenho menos satisfatório, bem como 

manter os resultados positivos naquelas áreas em que o desempenho foi muito bom em 2014. 

A fim de atingir este objetivo de melhoria institucional constante, o presente relatório 

apresenta, à gestão da IES, além da análise dos dados obtidos, várias sugestões de ações a 

serem desenvolvidas em 2015, respondendo aos fatos avaliados em 2014. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório constitui-se na apresentação dos resultados relativos ao biênio de 

2013-2014 no processo de Autoavaliação institucional da Faculdade Estácio da Paraíba 

(Estácio Paraíba), instituição privada, com fins lucrativos. Este é o primeiro ciclo avaliativo 

bianual no qual a mantenedora já fazia parte do Grupo Educacional Estácio em todo o período 

avaliativo. Sendo assim, consideramos que os impactos iniciais do processo de integração aos 

sistemas informatizados do novo Grupo de Ensino já foram vencidos, e a IES passou a 

experimentar plenamente os aspectos inerentes a fazer parte de uma organização tão 

tradicional e estruturada como o Grupo Estácio. Dessa forma, diante da nova identidade 

organizacional, decorrente da incorporação pelo Grupo Estácio, podemos considerar que os 

dados utilizados sofreram pouca influência da gestão anterior da mantenedora e devem 

representar mais fielmente o atual momento. 

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 Ambientes Operacionais foi reconhecido pela 
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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 estar sob controle desse novo 

grupo educacional que imprime um novo ritmo à instituição 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 Contáveis, ambos, autorizados através da 

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

Esperamos que este relatório contribua para a continuidade da melhoria institucional, 

através das análises e sugestões de direcionamento apresentados pela Comissão Própria de 

Avaliação e sintetizadas neste documento. 

Até este ano, a Comissão definiu que cada ciclo autoavaliativo institucional fosse 

estruturado a partir da análise comparativa de dois anos consecutivos, de modo que, o 

presente relatório representa a análise dos dados relativos ao biênio 2013-2014, sendo 

contempladas, neste documento, análises de todas as dimensões da avaliação institucional 

propostas pela CONAES, apontando quais ações propostas no relatório do biênio 2012-2013 

foram efetivadas e apresentando novas propostas de ações a serem desenvolvidas.  

Vale destacar que os dois cursos da IES, participantes do ENADE, foram incluídos nas 

provas realizadas no ciclo de 2014. Porém, como o resultado anda não foi divulgado, mantém-

se os índices positivos obtidos no ciclo anterior, pois o Curso Superior de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas obteve nota 5 (cinco) no ENADE 2011, atingindo o 
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2º melhor CPC contínuo de todo o Nordeste para este curso. Além disto, o Curso Superior de 

Tecnologia em Redes de Computadores obteve nota 3 (três) no ENADE 2011, de modo que a 

IES manteve o IGC 3 (três), estando a IES ainda entre os 5 melhores IGC contínuos da 

Paraíba. 

 

Quadro Resumo das Graduações Oferecidas 

Modalidade Curso Autorização  Início  Reconhecimento 

Presencial 

Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas 

 Portaria n° 223 de 25/01/2005- 

D.O.U de 26/01/2005 
 2005 

 Portaria n° 144 de 

03/04/2008 - D.O.U de 

04/04/2008 

Presencial Redes de Computadores 
 Portaria n° 237 de 25/01/2005 - 

D.O.U de 26/01/2005 
 2005 

 Portaria n°249 de 

30/05/2008 - D.O.U de 

02/06/2008 

Presencial Design Gráfico 
 Portaria n° 620 de 19/12/2007 - 

D.O.U de 21/12/2007 
 2007 

 Portaria n° 320 de 

28/12/2012 -  D.O.U de 

31/12/2012 

Presencial 
Gestão de Recursos 

Humanos 

Portaria nº 540 de 23/10/2013 – 

D.O.U. de 25/10/2013 
2014 - 

Presencial Logística 
Portaria nº 540 de 23/10/2013 – 

D.O.U. de 25/10/2013 
- - 

Presencial Administração 
Portaria nº 340 de 29/05/2014 – 

D.O.U. de 30/05/2014 
2014 - 

Presencial Ciências Contábeis 
Portaria nº 340 de 29/05/2014 – 

D.O.U. de 30/05/2014 
- - 

 

Quadro Resumo de Resultados no ENADE 

CÓDIGO GRAU CURSO ENADE CPC CC 

80892 Tecnólogo Analise e Desenvolvimento de Sistemas 5 4 3,3579 

80956 Tecnólogo Redes de Computadores 3 3 2,2886 

 

Quadro Resumo de Quantidade de Docentes por Titulação 

TITULAÇÃO NÚMERO DE DOCENTES % 

DOUTORES 01 3,7 

MESTRES 12 44,4 

ESPECIALISTAS 14 51,9 

TOTAL 27 100 

 

Quadro Resumo de Quantidade de Docentes por Regime de Trabalho 

Regime Número de Docentes % 

HORISTA 17 63,0 

PARCIAL 5 18,5 

INTEGRAL 5 18,5 

Total 27 100 
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Perfil Sociocultural dos Alunos da IES 

Conforme evidenciado nos Gráficos a seguir apresentados – elaborados a partir dos dados 

da pesquisa de perfil sociocultural realizada com os novos entrantes – a absoluta maioria (91%) 

dos alunos que ingressam na instituição é jovem - sendo que 45% estão entre 25 e 25 anos e 45% 

entre 18 e 24 anos – e solteiro (65%). 

A maior parte dos alunos são integrantes das classes sociais com menor poder aquisitivo e, 

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

claro ao percebermos que mais de 46% dos alunos informou renda familiar inferior a três salários-

mínimos e cerca de 70% dos alunos vêm de famílias cujos pais não tiveram a oportunidade de 

fazer um curso superior. 

Esses dados mostram que a IES vem cumprindo seu objetivo de incluir socialmente, 

através do acesso ao Ensino Superior, uma parcela considerável da população 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. 

 

 

Gráfico 1 - Faixa Etária dos alunos 
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Gráfico 2 - Estado Civil dos Alunos 

 

 
Gráfico 3 - Escolaridade do Pai 
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Gráfico 4 - Escolaridade da Mãe 

 

 
Gráfico 5 - Situação dos Alunos 
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Gráfico 6 - Renda Familiar 
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2 METODOLOGIA 

 

Como a IES já estava integrada ao Sistema de Gestão Acadêmica do Grupo 

Educacional Estácio desde 2013, pela primeira vez, pudemos comparar um biênio, utilizando 

os dados das pesquisas internas nos modelos adotados pelo Grupo. Além disso, neste 

relatório, foi mais fácil identificar em quais aspectos a instituição tem evoluído e quais são as 

áreas de menor avanço, ressaltando-se que a nova metodologia permite a eventual 

comparação com demais IES integrantes do grupo, trazendo novos elementos de análise. 

Os dados foram obtidos através da compilação de pesquisas internas de avaliação 

institucional realizada pela IES, no ano de 2014, bem como por informações levantadas 

durante discussões em grupo, fruto tanto da observação direta quanto por dados registrados 

pelos setores administrativos no desempenho de suas atividades regulares. Em 2013, de 418 

matriculados, 296 alunos responderam ao questionário eletrônico de Avaliação Institucional, 

o que correspondeu a um campo amostral de 71% do total. Em 2014, com 553 alunos 

matriculados na IES, desses 425 alunos foram participantes, correspondendo a uma amostra 

de 76,8%, percentual que consideramos excelente para uma boa representatividade do 

universo do Corpo Discente. Ficou definido que, em função do tamanho do universo 

pesquisado, variações de até 2 (dois) pontos percentuais, para mais ou para menos, devem ser 

consideradas como flutuações e não necessariamente como aumento ou redução em relação a 

algum índice.  

Os questionários foram construídos de modo que cada pergunta permitia uma 

resposta entre cinco apresentadas, com gradação de desempenho equivalente a escala de 1 

(um) a 5 (cinco), sendo 5 (cinco) o melhor desempenho e 1 (um) o pior. Dessa forma, para 

melhor análise dos resultados, foi considerado como indicativo de alto desempenho a 

quantidade de respostas equivalentes a quatro e cinco e de baixo desempenho a quantidade 

de respostas equivalentes a um e dois. 

Com base na análise destes dados foram elencadas, pela comissão, prioridades de 

atuação para a instituição, sempre visando à melhoria contínua da mesma. Foram verificadas 

também quais sugestões, presentes no relatório do biênio anterior, foram cumpridas, e se 

houve melhora de desempenho em relação ao ciclo avaliativo 2012-2013. Além disto, foram 

apresentadas, à alta gestão, novas propostas de ações. 

 

 

 

 

 

 



3 DESENVOLVIMENTO 

 

Conforme previsto na Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 e Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n° 065, o relatório de autoavaliação 

está organizado em cinco eixos que abrangem as dez dimensões institucionais previstas pelo SINAES. Desta forma, a CPA da IES optou por 

apresentar uma análise estruturada dos dados que foram obtidos de modo a permitir uma visão de todas as dimensões institucionais sugeridas 

pelas Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Ensino Superior.  

 

3.1 EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
3.1.1 DIMENSÃO 8: O planejamento e avaliação 

 
A gestão da IES vem demonstrando claramente que tem continuado interesse em desenvolver ações de melhoria baseadas nos processos 

de autoavaliação, tanto que a IES utilizou efetivamente os resultados apresentados no ciclo avaliativo interno anterior 2012-2013 como 

norteadores do direcionamento de ações, tanto que adotou diversas ações propostas pela CPA, entre as quais se pode destacar: 

 Substituição dos quadros brancos de fórmica por quadros brancos de vidro; 

 Implantação do Plano de Carreira Docente; 

 Revisão na infraestrutura de rede de computadores; 

 Aumento da oferta de cursos de Pós-Graduação; 

 Autorização de novos cursos de graduação. 

As ações de sensibilização para a participação na autoavaliação institucional também resultaram num aumento da participação nas 

pesquisas que subiu dos já positivos 71% para 76,8% dos alunos matriculados, conforme ilustrado no Gráfico 7. 
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Participação dos alunos 2013 2014
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Gráfico 7 - Participação na Autoavaliação 
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As ações de sensibilização e envolvimento no processo de avaliação devem ser mantidas e incrementadas para que a quantidade de 

alunos participantes da pesquisa continue boa e seja ainda maior. 

Objetivos Ações Realizadas RESULTADOS ALCANÇADOS 

Fragilidades Potencialidades 

 

Melhorar os 

índices de 

desempenho 

acadêmico e de 

gestão da IES. 

 

- A gestão da IES utilizou como 

balizador do direcionamento de 

ações os resultados apresentados 

no ciclo avaliativo interno 2012-

2013 

 

 

 

- A avaliação interna serve como auxilio para apontar as 

necessidades, facilitando no processo de corrigi-las. Bem 

como apontam as boas práticas para que sejam 

continuadas e aperfeiçoadas. 

Fortalecer a 

cultura avaliativa 

no 

desenvolvimento 

do processo tanto 

de avaliação 

interna quanto 

externa.  

 

 


 

-Os resultados do último ciclo 

avaliativo foram divulgados 

principalmente através do site da 

IES. 

 

- A divulgação dos resultados da Autoavaliação deve ser 

trabalhada através de uma variedade maior de meios. 

- A comunidade tem percebido um esforço institucional 

em se autoavaliar adequadamente e tem participado das 

pesquisas 

 

 

 

3.2 EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
3.2.1 DIMENSÃO 1: A Missão e o PDI 

 
Em 2013, com base no planejamento estratégico para 2020, a instituição revisou sua missão que passou a ser: 

EDUCAR PARA TRANSFORMAR 
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Integramos academia e gestão para oferecer uma educação transformadora ao maior número de pessoas, criando impacto positivo 

para a sociedade. 

 

 

Ao longo do ano de 2014 a nova missão foi amplamente divulgada nos ambientes físicos e virtuais, de modo que já se encontra 

amplamente conhecida pela comunidade acadêmica. 

 

Objetivos Ações Realizadas RESULTADOS ALCANÇADOS 

Fragilidades Potencialidades 

 

 

Melhorar o 

conhecimento da 

missão pela 

Comunidade 

Acadêmica 

- A divulgação da Missão juntos 

aos integrantes da instituição. 

- Foram colocados novos painéis 

com a Missão em locais de alta 

visibilidade e a missão passou a 

ser cada vez mais destacada em 

todas as reuniões e atividades 

institucionais. 

- Pontos do PDI são destacados 

através de mensagens 

distribuídas aos docentes e 

funcionários. 

 

- A missão precisa ser, a cada dia, mais integrada ao 

cotidiano das atividades acadêmicas. 

 

 

 

- A atualização da missão é uma oportunidade para 

desenvolver novas ações de divulgação. 

 

 

Planejar e 

implementar 

encontros 

acadêmicos  

 

- Realização de quatro 

Encontros Acadêmicos ao longo 

do ano 

- A participação de um número cada vez maior de docentes 

nos Encontros deve ser estimulada 

- Durante os Encontros diversos aspectos do PDI são 

destacados junto à comunidade acadêmica; 
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3.2.2 DIMENSÃO 3: A responsabilidade social da instituição 

 
Entre as ações desenvolvidas pela IES nesta área, a comissão pôde verificar um significativo incremento no estímulo da IES para o 

acesso ao ensino Superior, através da divulgação de programas de bolsas e financiamentos como o PROUNI, FIES e Educa Mais, com o uso de 

faixas e cartazes bem como palestras com representantes do Banco do Brasil, realizadas para esclarecer aos interessados o funcionamento do 

FIES. 

Percebemos que, graças a um maior engajamento do setor de convênios, houve um aumento no número de empresas conveniadas, o que 

passou a favorecer o ingresso de seus funcionários e dependentes de diversas instituições, graças à oferta de bolsas parciais subsidiadas pela IES. 

Foi mantida a política de - durante os cursos de férias, workshops e eventos oferecidos gratuitamente aos alunos - adotar como condição 

de participação a colaboração com gêneros alimentícios não perecíveis, que foram doados a ONGs assistenciais. 

A política de bolsas do Grupo Educacional continuou a ser aplicada na IES, de modo que, em 2014, um funcionário técnico-

administrativo estava cursando graduação com bolsa integral, três funcionários técnico-administrativos estavam cursando a pós-graduação Lato 

Sensu com bolsa parcial (50%) e quatro docentes estavam cursando uma segunda Pós-Graduação com bolsa parcial (50%), o que representa um 

aumento significativo em relação ao ano anterior. 

É relevante perceber, também, que – com base na análise do perfil sociocultural dos novos entrantes (Gráficos de 1 a 6) – fica evidente 

que a IES tem cumprido um importante papel ao oferecer formação superior a integrantes das classes sociais que mais necessitam de 

oportunidades dessa natureza. Isto fica muito claro ao percebermos que mais de 46% dos alunos possuía renda familiar inferior a três salários-

mínimos e cerca de 70% dos alunos vêm de famílias cujos pais não tiveram a oportunidade de fazer um curso superior. 
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Objetivos Ações Realizadas RESULTADOS ALCANÇADOS 

Fragilidades Potencialidades 

 

- Sensibilizar a 

comunidade 

acadêmica da 

importância das 

ações 

extensionistas e 

comunitárias para 

a formação do 

profissional 

cidadão capaz de 

dialogar com as 

demandas sociais e 

auxiliar no 

processo de 

superação das 

desigualdades 

sociais. 

 
- Aumento do estímulo à 

participação em programas de 

bolsas e financiamentos; 

- Aumento dos convênios com 

empresas; 

- Coleta de alimentos durante os 

eventos acadêmicos; 

- Implantação de política de 

bolsas para funcionários. 

 

 

 

- O envolvimento do alunado em ações voluntárias de 

caráter assistencial deve ser maior. 

 

 

- A aceitação do alunado quanto a colaborar em ações sociais 

parece estar crescendo 
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3.3 EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 
3.3.1 DIMENSÃO 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão 

 
Durante o biênio, as ações das coordenações de cursos foram consistentes no sentido de que se ampliou a discussão do currículo com o 

corpo discente e docente, envolvendo inicialmente os NDE. Assim, coordenadores e NDE realizaram encontros periódicos para análise dos 

objetivos e das práticas pedagógicas das disciplinas de cada semestre com base nas competências profissionais desejadas no perfil de formação. 

Estas ações haviam sido sugeridas a partir da análise da CPA que observou que parte do alunado não estava tendo uma percepção clara da 

relevância de algumas disciplinas cursadas para sua formação. 

Em 2014, foram realizados mais eventos, tais como os Ciclos de Palestras, Expo Empreender, além de outras palestras setorizadas. Estas 

ações certamente colaboraram para uma melhor percepção do estímulo à participação em eventos técnico-científicos. 

Seis docentes da IES tiveram custeio para sua participação no VI Fórum Anual de Docentes na Universidade Estácio de Sá, no Rio de 

Janeiro, de modo que puderam apresentar e compartilhar práticas pedagógicas inovadoras. Um docente participou de curso formação no uso de 

novas tecnologias e atuou como multiplicador junto ao corpo docente. Duas docentes participaram de eventos científicos internacionais com 

custeio de despesas feito pela IES. 

   

Objetivos Ações Realizadas RESULTADOS ALCANÇADOS Observações 

Fragilidades Potencialidades 

 

 

Ampliar a política de formação 

contínua e do 

acompanhamento didático-

pedagógico oferecido aos 

docentes e discentes da IES. 

 

- Participação no VI Fórum 

Anual de Docentes; 

- Os docentes têm sido 

estimulados a participar dos 

cursos de capacitação do (PIQ) 

Programa de Incentivo à 

Qualificação Docente 

 

- A adesão dos docentes aos cursos 

do PIQ pode ser maior. 

 

 

 

- Percebe-se um crescimento progressivo 

no interesse dos docentes pelos benefícios 

oferecidos pelo PIQ. 
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Acompanhar a atualização 

periódica dos projetos 

pedagógicos dos cursos e 

propor reforma curricular. 

Nos cursos: reuniões bimestrais 

dos coordenadores com os 

colegiados de cursos e NDE.  
 

- O calendário de reuniões poderia 

ser mais divulgado para 

conhecimento da comunidade. 

- A participação efetiva dos docentes tem 

dado resultados positivos. 

 

 
Ampliar as ações que 

articulem a graduação e a pós-

graduação  

 

- Docentes e discentes da 

gradução têm participado de 

eventos conduzidos pelas 

coordenações de Pós-Graduação 

e vice-versa. 

- Através de comunicações por 

e-mail e redes sociais as práticas 

mais relevantes da Pós-

Graduação têm sido divulgadas 

junto a toda a comunidade 

acadêmica. 

 

- Ainda é preciso formalizar mais as 

ações integradas 

- Alunos e professores da Pós-Graduação 

podem apresentar projetos cuja realização 

deve envolver a Graduação 

 

 

Aprimorar as formas de apoio 

ao discente com base nas 

necessidades demonstradas 

pelos alunos  

 

- Desenvolvimento de eventos e 

projetos em função da percepção 

do alunado de que havia 

disciplinas que não eram 

relevantes no currículo  

- - O aluno tem respondido positivamente às 

ações direcionadas 

 

 
Acompanhar o impacto dos 

resultados das avaliações 

internas e externas sobre as 

ações desenvolvidas pelos 

cursos  

 

- A CPA mantem um 

acompanhamento do que está 

sendo aproveitado das sugestões 

apresentadas no âmbito dos 

cursos 

- - A IES e as coordenações de curso têm 

atentado para as sugestões da CPA e 

incorporado melhoras baseadas nelas 

 

 

Implementar atividades 

complementares, tendo em 

vista sua adequação aos 

respectivos Projetos 

Pedagógicos.  

 

- Realização de eventos como os 

Ciclos de Palestras, Expo 

Empreender além de outras 

diversas palestras setorizadas. 

 

- É preciso estimular uma maior 

participação 

- A receptividade foi muito positiva pela 

comunidade interna e externa 
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Fomentar a produção de 

conhecimentos de alunos e de 

professores dos Cursos de Pós-

graduação e de Graduação nos 

Projetos de Iniciação 

Científica  

 

- Realização do VII Concurso 

Interno Nacional de Produção 

Científica, Projetos de Extensão 

e Ensaio – 2014 

- É preciso estimular uma maior 

participação 

- O evento evidenciou para a comunidade 

local o quanto o Grupo Educacional está 

interessado em colaborar com a produção 

científica 

 

 

 

 

3.3.2 DIMENSÃO 4: A comunicação com a sociedade 

 
Nesta área, em relação ao período anterior, a IES apresentou melhora quanto às ações institucionais para transmitir uma imagem positiva 

da instituição junto aos públicos interno e externo haja vista uma maior presença nas mídias tradicionais e digitais. 

As ações de divulgação da Ouvidoria foram mantidas, apesar dela ainda não ser amplamente utilizada pela comunidade local. Isso 

ocorre talvez por conta do fácil acesso às coordenações e à Diretoria que resolvem diretamente questões com docentes, discentes e funcionários 

técnico-administrativos. De qualquer forma, devem ser feitas ações internas de divulgação da atividade da Ouvidoria como meio de comunicação 

imparcial com a IES, a fim de estimular uma melhor utilização deste recurso disponibilizado. 

Com a integração dos sistemas do Grupo Estácio, os recursos de ambientes virtuais para comunicação com o público interno através dos 

novos sistemas computacionais vêm sendo cada vez mais explorados pela comunidade interna, devendo continuar a divulgação das 

funcionalidades para docentes, discentes e funcionários técnico-administrativos.   

A grande participação do alunado em redes sociais (Facebook, WhatsApp, etc) deve ser cada vez melhor explorada enquanto recurso de 

comunicação com o público interno e externo. 
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Objetivos Ações Realizadas RESULTADOS ALCANÇADOS 

Fragilidades Potencialidades 

 

-Demonstrar com 

ações práticas a 

importância da 

comunicação como 

ferramenta para 

solidificar a 

imagem da IES 

perante o mercado, 

bem como 

reafirmar o 

compromisso 

social de uma 

instituição de 

ensino superior. 

 

- Divulgação da instituição 

através de ações de comunicação 

massiva; 

- Ações internas de divulgação 

da ação da Ouvidoria; 

- Integração com os sistemas 

computacionais do Grupo 

Estácio. 

 

 

- Os recursos de ambientes virtuais para comunicação com 

o público interno ainda podem ser mais explorados. 

 

 

- A participação do alunado em redes sociais está sendo 

explorada enquanto recurso de comunicação com o 

público interno e externo. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 DIMENSÃO 9: As políticas de atendimento a discentes  

 
Nos aspectos relativos ao atendimento aos discentes, a IES obteve bons percentuais de Alto Desempenho na pesquisa interna, mas 

algumas considerações devem ser destacadas. 

Em relação à satisfação do aluno com o atendimento da Secretaria, no relatório anterior, havia sido identificada uma tendência de queda 

na satisfação. Mas, conforme ilustra o Gráfico 8, houve um aumento de pouco mais de dois pontos percentuais nos indicadores de Alto 

Desempenho entre 2013 e 2014. Apesar disso, este item continua sendo um dos mais mal avaliados na instituição, sendo, provavelmente, o dado 

para qual a IES precise dar mais atenção nesta dimensão. A CPA é de opinião que se faça uma ação contundente da IES quanto à realização de 

capacitação da equipe de Secretaria através de treinamentos que trabalhem tanto o conhecimento do uso dos novos sistemas e das rotinas 
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operacionais quanto os aspectos comportamentais relacionados ao relacionamento interpessoal e ao atendimento hospitaleiro. Além disso, que 

sejam feitas ações para retenção dos talentos internos, reduzindo o turnover que, certamente, afeta a percepção de qualidade de atendimento pelo 

alunado.  

 



Satisfação com o atendimento da Secretaria 2013 2014

Baixo Desempenho 20,00% 17,90%

Alto Desempenho 47,10% 49,70%

20,00%
17,90%

47,10%
49,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2013 2014

Baixo Desempenho

Alto Desempenho

 

Gráfico 8 - Atendimento de Secretaria 

 

 No que diz respeito ao atendimento da Administração, houve um aumento 

significativo nos índices de Alto Desempenho, conforme demonstra o Gráfico 9. Nota-se que 

houve também uma notável redução nos índices de Baixo Desempenho. Apesar dessa redução 

ser vista como um dado positivo,  lembramos que este item teve índices de Baixo 

Desempenho inferiores a 2% em 2012, de modo que ainda são necessárias ações de 

capacitação da equipe por parte da IES para assegurar a continuidade da tendência positiva 

nesse aspecto. 
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Satisfação com atendimento da Administração 2013 2014

Baixo Desempenho 17,10% 10,70%

Alto Desempenho 58,60% 66,90%

17,10%

10,70%

58,60%

66,90%
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20,00%

30,00%

40,00%
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2013 2014
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Alto Desempenho

 

Gráfico 9 - Atendimento da Administração 

 

No que diz respeito aos demais aspectos de atendimento direto, contemplados pela 

pesquisa interna, os resultados foram satisfatórios (Ver Gráficos 10, 11, 12, 13 e 14), embora 

os índices de Baixo Desempenho também estejam próximos dos níveis indesejados (20%), o 

que ressalta uma necessidade institucional de continuidade da preocupação com o 

atendimento hospitaleiro em todas as áreas. 

Satisfação com atendimento telefônico receptivo 2013 2014

Baixo Desempenho 11,70% 16,80%

Alto Desempenho 60,00% 67,30%

11,70%
16,80%

60,00%

67,30%
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Alto Desempenho

 

Gráfico 10 - Atendimento telefônico receptivo 
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Satisfação com atendimento telefônico ativo 2013 2014

Baixo Desempenho 16,70% 14,80%

Alto Desempenho 61,70% 72,20%

16,70% 14,80%
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72,20%
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Alto Desempenho

 

Gráfico 11 - Atendimento telefônico ativo 

 

 

 

Satisfação com atendimento por e-mail 2013 2014

Baixo Desempenho 15,50% 14,00%

Alto Desempenho 55,20% 68,40%

15,50% 14,00%

55,20%

68,40%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2013 2014

Baixo Desempenho

Alto Desempenho

 

Gráfico 12 - Atendimento por e-mail 
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Satisfação com outras formas de atendimento 2013 2014

Baixo Desempenho 18,00% 14,30%

Alto Desempenho 56,00% 65,70%
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Gráfico 13 - Atendimento por outros meios 

 

Satisfação com atendimento ao aluno como um todo 2013 2014

Baixo Desempenho 14,50% 9,80%

Alto Desempenho 56,50% 67,20%
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Gráfico 14 - Satisfação com atendimento como um todo 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos Ações Realizadas RESULTADOS ALCANÇADOS 

Fragilidades Potencialidades 

 

Instituição de 

Ações e programas 

permanentes de 

apoio ao estudante. 

- implantação do sistema 

informatizado para tratamento 

de requerimentos 

 

 

- Houve uma queda na satisfação do aluno com os 

aspectos relacionados ao atendimento. 

 

- A plataforma de Educação à Distância pode facilitar a 

realização de capacitações da equipe de modo assíncrono. 

Melhorar a 

capacitação da 

equipe de trabalho 

- realização de treinamento com 

o corpo Técnico-Administrativo 

na área de Atendimento 

Hospitaleiro 

- Turnover elevado reduz a eficácia dos treinamentos. - Receptividade positiva dos funcionários para com 

iniciativas como esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
3.4.1 DIMENSÃO 5: As políticas de pessoal 

 
A IES implementou o Plano de Carreira para docentes e, com a integração definitiva ao 

Grupo Estácio, os planos de incentivo da rede de ensino passaram a vigorar, o que demandou o 

desenvolvimento de ações de ampla divulgação das diversas potencialidades, inerentes a esta nova 

realidade,  junto ao público interno.  

Com a integração da unidade ao Programa de Incentivo à Qualificação Docente (PIQ), as 

ações de capacitação começaram a se tornar regulares no cotidiano da IES, através da oferta de um 

amplo portfólio de cursos disponíveis, mediante o uso de plataforma de EAD assíncrona, com livre 

inscrição por parte dos professores.  

Além disto, avaliamos muito positivamente a participação da IES nos demais aspectos do 

PIQ, que envolvem, entre outras coisas: 

 O estímulo à capacitação continuada, através da oferta regular de diversos cursos 

relacionados à prática docente; 

 O estímulo à produção científica, através de premiações para trabalhos científicos 

publicados e inéditos; 

 O estímulo à formação, através da oferta de bolsas de incentivo para participação em 

programas de pós-graduação stricto sensu oferecidos dentro e fora do Grupo Estácio; 

 O estímulo à excelência no desempenho, através das bonificações decorrentes da 

Remuneração Varíavel. 

Logicamente, em função do pouco tempo de integração ao Programa, percebe-se que uma 

parcela dos docentes ainda desconhece detalhes das possibilidades oferecidas pelo PIQ.  

Para os funcionários técnico-administrativos, passou a ser disponibilizado o Portfólio de 

Treinamento, com a oferta continuada de dezenas de cursos nas áreas de: 

 Administração e Direito; Ambientação; Atendimento; Contabilidade / Fiscal;  

 Gestão / Comportamental; Informática; Língua Portuguesa; Marketing; Processos e 

Sistemas; Qualidade; Visão Estratégica; 

 Visão Financeira 

Dessa forma, o Clima Organizacional entre os colaboradores tem se mostrado bastante 

positivo, tanto que mais de 70% dos funcionários técnico-administrativos e docentes avaliaram o 

Clima Organizacional da IES como favorável.  

 

 



Objetivos Ações Realizadas RESULTADOS ALCANÇADOS 

Fragilidades Potencialidades 

 

- Otimização do 

planejamento 

estratégico para a 

melhoria e maior 

eficiência e 

eficácia dos 

recursos humanos 

da IES. 

 

- Implantação do Plano de 

Carreira;  

- Divulgação do Programa de 

Incentivo à Qualificação 

Docente (PIQ). 

 

- A disseminação das diversas possibilidades do PIQ 

ainda não atingiu a todos; 

- Os funcionários técnico-administrativos ainda não estão 

usando plenamente as possibilidades do Portfólio de 

Treinamentos. 

 

- O clima organizacional é positivo. 

 

 

Pesquisar o Clima 

Organizacional  

 

- Execução da Pesquisa de 

Clima Organizacional 2014 

-  - A participação na pesquisa foi muito expressiva 

 

Abrir espaço para a 

troca de 

experiência entre 

os docentes e 

estimular as 

atividades de 

pesquisa e 

extensão  

 

- Participação no VI Fórum 

Anual de Docentes; 

- Participação nos fóruns dos 

cursos do PIQ Formação. 

- É preciso aumentar cada vez mais o estímulo à 

participação no PIQ 

- As participações nessas atividades têm sido muito bem 

percebidas pela comunidade acadêmica 
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3.4.2 DIMENSÃO 6: A organização e gestão da instituição 

 
Nos relatórios anteriores, foi sugerido um aperfeiçoamento dos processos de tramitação de solicitações de alunos. Esse objetivo 

começou a ser atingido com a integração da IES ao Sistema de Gestão Acadêmica (SIA) do Grupo Estácio, que permite abertura de solicitações 

online pelos alunos e a tramitação com possibilidade de rastreamento e com prazos de atendimento bem definidos.  

A atuação dos NDE tem sido expandida com reuniões periódicas e a participação dos integrantes nas constantes análises de atualização 

curricular através do Sistema de Gestão de Conhecimento (SGC).  

A IES tem participado ativamente do Programa de Excelência em Gestão (PEG), que busca orientar, acompanhar e avaliar as atividades 

das unidades da Estácio e reconhecer as melhores práticas. 

Para orientar as atividades do PEG foram selecionados indicadores prioritários que envolvem os processos e os resultados de cinco 

importantes pilares: Acadêmico, Administrativo Financeiro, Atendimento, Gente e Gestão e Comercial. Esses indicadores refletem a aderência 

dos processos nas rotinas das operações e os resultados refletem a eficácia da operação.  

Uma vez que a IES está plenamente integrada ao novo Grupo Educacional, ela tem incrementado as ações de capacitação nos novos 

sistemas visando assegurar o domínio dos novos regulamentos e processos internos pela equipe de trabalho. 

Objetivos Ações Realizadas RESULTADOS ALCANÇADOS 

Fragilidades Potencialidades 

 

-Otimização da 

Gestão 

Administrativa, de 

marketing e 

acadêmica com vistas 

ao desenvolvimento 

econômico e social da 

IES. 

 

- Aperfeiçoamento dos 

processos de tramitação de 

solicitações de alunos. 

 

 

- Os novos processos internos precisam ser mais 

incorporados ao cotidiano de todos 

 

- Os controles de prazos de resposta e a rastreabilidade 

fornecidos pelo sistema já tem melhorado a capacidade 

de gerir os processos mais eficientemente 
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-Ampliar e consolidar 

a participação dos 

quadros técnico-

administrativo e 

pedagógico, dos 

docentes, dos 

discentes e 

representatividade da 

sociedade local nos 

colegiados 

institucionais.  

 

- Ampliação da atuação dos 

colegiados. 

 

- Ainda existe resistência por parte dos representantes 

discentes em participar das reuniões. 

 

- Decisões tomadas com respaldo nas discussões do 

conjunto e pela maioria dos votos. 

 

Valorização dos 

coordenadores de 

curso  

 

- Os coordenadores estão 

participando do Programa de  

Formação do Coordenador 

Gestor 

- - Os coordenadores têm cada dia mais assumido uma 

postura de líderes de seus cursos em todos os sentidos 

Acompanhar e 

analisar os resultados 

do ENADE, do IDD e 

do CPC dos Cursos da 

Universidade junto ao 

INEP e analisar o 

resultado do IGC da 

Instituição  

- Foram realizadas reuniões 

onde foram discutidos os 

resultados obtidos pelos cursos 

no ENADE e pela IES no IGC 

- O curso de Design Gráfico ainda não é avaliado pelo 

ENADE e os de Administração e Contábeis ainda não 

têm alunos concluintes 

- Os resultados favoráveis têm sido estimuladores de 

desempenho na IES 

 
Analisar a estrutura 

organizacional do 

campus com vistas a 

um melhor 

gerenciamento.  

- Implantação do PEG - A cultura do PEG ainda precisa ser mais disseminada 

na IES 

- A receptividade ao programa é boa 

- O PEG permitirá tanto conhecer as melhores práticas 

de gestão de outras IES, bem como compartilhar as 

práticas locais. 

Implementar 

melhorias a partir dos 

resultados obtidos em 

avaliações internas e 

externas  

 

- Reuniões da CPA com a 

Gestão da IES 

-  - A gestão da IES tem se mostrado receptiva e 

implementado várias das sugestões de melhoria 

apresentadas 
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3.4.3  DIMENSÃO 10: A sustentabilidade financeira 

 
O ingresso no Grupo Estácio, reconhecido nacionalmente pela sua solidez financeira, trouxe à IES a tranquilidade econômica necessária 

para a continuidade de seu crescimento com sustentabilidade. 

Entre as sugestões propostas pela CPA no ciclo anterior, a IES: 

 Continuou a ampliação da oferta de cursos de pós-graduação;  

 Obteve a autorização de novos cursos de graduação;  

 Melhorou a gestão da cobrança a fim reduzir a inadimplência.  

 

Objetivos Ações Realizadas RESULTADOS ALCANÇADOS 

Fragilidades Potencialidades 

 

Melhorar o 

processo para 

alocar recursos 

para a IES. 

 

- A IES ampliou a oferta de 

cursos; 

- A gestão da cobrança foi 

terceirizada para empresa 

especializada 

 

- Não identificadas 

 

- Ao participar de um grupo educacional com solidez 

financeira, a IES aumenta suas perspectivas de 

crescimento. 

 

 



3.5 EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 
3.5.1 DIMENSÃO 7: A infraestrutura física 

 
Alguns dos aspectos de infraestrutura, cujos percentuais de alto desempenho estavam 

em queda no biênio 2011-2012 e tiveram uma grande elevação no biênio 2012-2013, 

começaram a apresentar alguma queda no biênio 2013-2014.  

Sendo assim, as diversas ações, realizadas durante entre os anos de 2013-2014, 

resultaram na mudança de percepção em relação a alguns aspectos da infraestrutura em 2013, 

mas houve alguma redução na percepção positiva dessas ações em 2014. 

No que diz respeito ao percentual de alunos satisfeitos com a Biblioteca, o resultado 

ainda é muito bom, mesmo considerando que o índice de Alto Desempenho (notas 5 e 4) 

tenha caído sete pontos percentuais, pois os índices de Baixo Desempenho se mantiveram 

entre 11 e 12 pontos percentuais, conforme demonstrado no Gráfico 15. 

 

Satisfação com a Biblioteca 2013 2014

Baixo Desempenho 11,30% 11,70%

Alto Desempenho 67,60% 60,60%
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Gráfico 15 - Satisfação com a Biblioteca 

  

Comparando 2013 e 2014, foi notável, porém, a redução na percepção positiva do 

aluno em relação à infraestrutura física, provavelmente, fruto do fato de que as maiores 

reformas foram feitas ao longo do ano de 2013, deixando o ano de 2014 com poucas 

mudanças nessa área. Neste aspecto, os índices de Baixo Desempenho subiram cerca oito 

pontos percentuais, ao passo que os de Alto Desempenho caíram mais de 16%, conforme 

ilustrado no Gráfico 16.  
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Avaliação da Infraestrutura física 2013 2014

Baixo Desempenho 9,50% 17,90%

Alto Desempenho 66,20% 49,70%
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Gráfico 16 - Satisfação com a Infraestrutura Física 

 

 

 

Outros aspectos relativos à infraestrutura, como conservação e limpeza dos 

ambientes, tiveram seus resultados sintetizados nos Gráficos 17, 18, 19 e 20, abaixo 

apresentados, que apontam para uma queda no desempenho institucional nesta área, embora 

os índices ainda sejam bastante positivos. 
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Satisfação com a conservação das áreas comuns 2013 2014

Baixo Desempenho 5,40% 12,40%

Alto Desempenho 77,00% 59,30%
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Gráfico 17 - Conservação das áreas comuns 

 

 

 

 

 

 

Satisfação com a limpeza das áreas comuns 2013 2014

Baixo Desempenho 8,10% 6,90%

Alto Desempenho 83,80% 73,10%
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Gráfico 18 - Limpeza das áreas comuns 
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Satisfação com a limpeza dos banheiros 2013 2014

Baixo Desempenho 10,80% 11,00%

Alto Desempenho 77,00% 66,00%
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Gráfico 19 - Limpeza dos banheiros 

 

 

 

Satisfação com a limpeza das salas de aula 2013 2014

Baixo Desempenho 8,10% 9,70%

Alto Desempenho 77,00% 71,70%
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Gráfico 20 - Limpeza das salas de aula 

 

Outros aspectos relativos aos equipamentos encontram-se representados nos Gráficos 

21, 22 e 23 que ilustram uma sensível queda de desempenho, a ponto de alguns índices, como 

a satisfação com laboratórios específicos, passarem a ser insatisfatórios. Essa queda elevada 
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aponta para o fato de que esta área deverá ser mais trabalhada no ano de 2015, se a IES não 

quiser repetir o baixo desempenho de 2014.  

 

Satisfação com Equipamentos em uso (datashow, quadros, etc) 2013 2014

Baixo Desempenho 8,30% 17,10%

Alto Desempenho 69,40% 58,90%
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Gráfico 21 - Equipamentos em uso 

 

Satisfação com disponibilidade de computadores 2013 2014

Baixo Desempenho 8,30% 21,10%

Alto Desempenho 69,40% 50,00%
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Gráfico 22 - Disponibilidade de Computadores 
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Satisfação com Laboratórios Específicos 2012 2013

Baixo Desempenho 19,20% 35,10%

Alto Desempenho 54,50% 39,70%
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Gráfico 23 - Laboratórios Específicos 

 

No âmbito da infraestrutura, destaca-se também que a satisfação com o acesso à 

Internet nos laboratórios, que era um dos itens com pior desempenho na avaliação de 2012 e 

que teve um ganho substancial no ano de 2013. Mas, infelizmente, este item voltou a cair em 

2014. Esta foi uma das piores áreas avaliada no ano, o que implica a necessidade da IES 

continuar buscando melhorias no que diz respeito ao acesso à Internet nos laboratórios, pois 

ter mais de 47 por cento de seu alunado avaliando o acesso à Internet nos laboratórios com 

notas 1 ou 2 é um panorama contra o qual a IES precisa envidar todos esforços institucionais 

possíveis. 

 

Acesso a Internet nos Laboratórios 2013 2014

Baixo Desempenho 26,80% 47,80%

Alto Desempenho 53,50% 30,10%
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Gráfico 24 - Internet nos laboratórios 
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O acesso à Internet via Wi-fi ou na Biblioteca, que já tinham índices ruins em 2013, 

tiveram um desempenho ainda pior em 2014, o que mantém o acesso wi-fi como o item pior 

avaliado na IES pelo segundo ano consecutivo. Tal fato só reforça a necessidade de ampliação 

do investimento da Faculdade na melhoria da qualidade do acesso à Internet para os alunos. 

Nota-se que mais de 60% da comunidade dos alunos participantes da pesquisa atribuíram 

notas de Baixo Desempenho (1 ou 2) para o acesso Wi-fi disponibilizado pela instituição, o 

que caracteriza uma extrema insatisfação com este aspecto. 

 

Acesso a Wi-fi 2013 2014

Baixo Desempenho 47,80% 60,20%

Alto Desempenho 37,30% 21,80%
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Gráfico 25 - Acesso Wi-fi 

Acesso a Internet na Biblioteca 2013 2014

Baixo Desempenho 32,80% 40,50%

Alto Desempenho 49,30% 34,40%
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Gráfico 26 - Internet na Biblioteca 

 



Objetivos Ações Realizadas RESULTADOS ALCANÇADOS 

Fragilidades Potencialidades 

 

Aperfeiçoamento da gestão 

da infraestrutura 

patrimonial e dos recursos 

materiais e imateriais da 

IES. 

 

- Reformas nas instalações 

- Melhoras na infraestrutura de 

redes 

- Reestruturação da rede interna 

 

 

- Apesar de terem sido feitas ações, uma parcela 

crescente do alunado tem visto negativamente as 

formas disponibilizadas para acesso à Internet na IES. 

 

 

- A infraestrutura física mantem índices 

satisfatórios 

 

Adequar as condições do 

espaço físico e do acervo 

das bibliotecas às 

necessidades de 

atendimento interno e 

externo.  

 

- Aquisição novos livros. 

 

- A capacidade de ampliação do espaço atual 

disponibilizado pelo Shopping onde a IES se encontra 

será uma dificuldade futura 

- As reformas e a ampliação da Biblioteca 

foram percebidas positivamente 

 

 



4 IMPACTO DA AUTOAVALIAÇÃO NA GESTÃO 

 

É notável que os processos de autoavaliação adotados pela IES são plenamente 

integrados à cultura de gestão organizacional, uma vez que a comunidade acadêmica sabe que 

deverão ser adotadas medidas corretivas a partir dos resultados das pesquisas internas. 

Sob esta ótica, a gestão da IES tem se mostrado não só receptiva, mas ansiosa pelas 

análises situacionais apresentadas pela CPA, que considera como órgão fundamental no 

direcionamento de decisões que visam à melhoria de todos os setores da Faculdade em busca 

da excelência dos serviços oferecidos à sociedade.  

Ao longo de todo este relatório foram citadas diversas ações de gestão decorrentes de 

fragilidades apontadas pela CPA, entre as quais podemos destacar algumas: 

 Capacitação do corpo técnico-administração em Atendimento Hospitaleiro; 

 Aquisição de novos livros; 

 Implantação do Plano de Carreira Docente; 

 Revisão na infraestrutura de rede de computadores; 

 Aumento da oferta de cursos de Pós-Graduação; 

 Autorização de novos cursos de graduação. 

 

5 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2015 

 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS 

Melhorar o conhecimento da missão pela 

Comunidade Acadêmica 

 Exposição de peças gráficas com a missão nos 

ambientes internos da IES e divulgação em todas 

as reuniões e encontros 

Incentivar à Pesquisa e Iniciação Científica 

 Criação de uma revista científica. 

 Divulgação dos projetos de incentivo à pesquisa e 

iniciação científica existentes no Grupo Estácio. 

 Aumento da divulgação do PIQ 

Ampliar a atuação social da IES 

 Ampliação da divulgação de programas de bolsas e 

financiamentos em parceria e próprios. 

 Construção de mais prática de sensibilização para 

a ação social envolvendo o alunado. 

Melhorar a comunicação com o público interno 

 Divulgação mais intensa da atuação da Ouvidoria. 

 Promoção de ações de divulgação e estímulo do 

uso pleno dos recursos de comunicação dos 

sistemas computacionais adotados 

Melhorar a capacitação da equipe de trabalho 

 Disseminação das diversas possibilidades 

formativas e de benefícios do PIQ 

 Disseminação do uso do Portfólio de Treinamentos 

 Oferta de cursos de capacitação presencial aos 

corpos docente e técnico administrativo em 

especial nos aspectos que influenciem no 

atendimento hospitaleiro 

Melhorar a gestão dos processos 
 Manutenção do PEG como elemento norteador da 

avaliação da execução das rotinas diárias nos 
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segmentos Acadêmico, Administrativo Financeiro, 

Atendimento, Gente e Gestão e Comercial. 

 Manutenção de reuniões periódicas de 

acompanhamento do PEG. 

 Estímulo à participação dos discentes nas 

atividades dos colegiados 

Reduzir o turnover no Corpo Técnico-

Administrativo 
 Implantação de ações de valorização do corpo 

técnico-administrativo 

Ampliar o alcance da Avaliação Interna 

 Divulgação dos resultados do ciclo avaliativo 

interno por diversos meios. 

 Campanha de sensibilização para participação do 

público interno nas pesquisas de avaliação 

institucional 

Melhorar a infraestrutura de acesso à Internet 

 Utilização de equipe especializada para revisar os 

recursos utilizados atualmente a fim de identificar 

os eventuais motivos do baixo desempenho nessa 

área, corrigindo-os 

Melhorar a sustentabilidade financeira 
 Ampliação da oferta de cursos de Graduação e 

Pós-Graduação 

 

 

 

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 que a análise integrada das avaliações (interna e externa) 

é elemento fundamental para a continuação da busca por um elevado padrão de qualidade no 

oferecimento de ensino por parte de qualquer IES. 

Esperamos 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 educação de qualidade.  
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