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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 2015 desenvolvido pela 

Comissão Própria de Avaliação da IES. O objetivo consiste em documentar as ações desenvolvidas 

por diversas equipes, permitindo assim, uma ampla análise das dimensões avaliativas propostas pela 

Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), reunidas em cinco eixos 

temáticos. Destaca-se, no entanto, que este documento trata-se de um Relatório Parcial que tratará 

dos Eixos 1 e 2 (Eixo 1: Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação; Eixo 2: Dimensão 1: Missão e 

Plado de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Dimensão 3: Responsabilidade Social), conforme 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065. 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 2015, 

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 Sistema de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). No que diz respeito à participação de 

nossos alunos na Pesquisa de Avaliação Institucional em 2015, o percentual de alunos participantes 

pode ser considerado bastante representativo, atingindo, desta vez, 71% do alunado, o que pode ser 

considerado dentro da média relação ao ano anterior, quando 77% dos alunos responderam à 

pesquisa. Com o atual direcionamento de ações de gestão da IES, a CPA avalia que, em 2016, 

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 2015. A fim de atingir este objetivo de melhoria institucional constante, o presente 

relatório apresenta, à gestão da IES, além da análise dos dados obtidos, algumas sugestões de ações 

novas e de continuidade a serem desenvolvidas em 2016, respondendo aos fatos avaliados em 2015. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

O presente relatório constitui-se na apresentação dos resultados relativos ao ano de 2015 no 

processo de Autoavaliação institucional da Faculdade Estácio da Paraíba (Estácio Paraíba), 

instituição privada, com fins lucrativos. Este é o segundo ciclo avaliativo no qual a mantenedora já 

fazia parte do Grupo Educacional Estácio em todo o período avaliativo. Neste sentido, consideramos 

que a IES e já experimenta plenamente os aspectos inerentes a fazer parte de uma organização tão 

tradicional e estruturada como o Grupo Estácio. Reconhecendo-se, portanto, nesta identidade 

organizacional, podemos considerar que os dados utilizados já constituem o os valores e missão do 

Grupo Estácio, representando, assim, fielmente o atual momento. O trabalho da Comissão 

Permanente de Avaliação demonstra, assim, o esforço de um grupo que representa os diversos 

públicos da instituição – corpos docente e discente, funcionários e sociedade civil – reunido com o 

objetivo de acompanhar o papel da Faculdade Estácio da Paraíba como instrumento de colaboração 

para a evolução do ensino e educação na cidade de João Pessoa. 

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 



 8 

de Tecnologia em Redes e 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 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 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, no entanto o 

parecer final ainda não foi publicado. 

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. 

O presente relatório representa a análise dos dados relativos ao ano de 2015, sendo 

contempladas, neste documento, uma análise parcial das dimensões da avaliação institucional 
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propostas pela CONAES, apontando quais ações propostas no relatório do biênio 2013-2014 foram 

efetivadas e apresentando novas propostas de ações a serem desenvolvidas.  

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

provas realizadas no ciclo de 2015. Porém, além dos resultados ainda não terem sido divulgados, esta 

é a primeira vez que os cursos de Administração e Tecnologia em Design Gráfico realizam a prova 

do ENADE. No entanto, em detrimento da ampla preparação dos discentes e a conscientização da 

importância de uma boa avaliação, são esperados índices positivos. Quanto ao Curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas que já havia obtido nota 5 (cinco) no 

ENADE 2011, atingindo, àquela época, o 2º melhor CPC contínuo de todo o Nordeste para este 

curso, manteve-se com o conceito máximo no ENADE 2014, sendo considerado um dos 4 melhores 

cursos do país. Além disto, o Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores que havia 

obtido nota 3 (três) no ENADE 2011, em 2014 obteve nota 4 (quatro) de modo que a IES subisse o 

IGC  de 3 (três) para 4 (quatro), ocupando assim a posição de melhor IGC contínuo 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 Quantidade de Docentes por Titulação 

TITULAÇÃO NÚMERO DE DOCENTES % 

DOUTORES 2 6,06 

MESTRES 19 57,57 

ESPECIALISTAS 12 36,36 

TOTAL 33 100 
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Quadro Resumo de Quantidade de Docentes por Regime de Trabalho 

Regime Número de Docentes % 

HORISTA 16 48,48 

PARCIAL 12 36,36 

INTEGRAL 5 15,15 

Total 33 100 

 

 

Perfil Sociocultural dos Alunos da IES 

 

Os gráficos a seguir apresentados tem o intuito de realizar uma análise comparativa do perfil 

sociocultural dos alunos da IES nos anos de 2014 e 2015. 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 no 

gráfico que segue – elaborado a partir dos dados da pesquisa de perfil sociocultural realizada com os 

novos entrantes –, se em 2014 a absoluta maioria (91%) dos alunos que ingressaram na instituição é 

jovem (sendo que 45% estavam entre 25 e 35 anos e 45% entre 18 e 24 anos), em 2015, os números 

apresentados mantém o padrão. Temos assim, uma maioria de jovens (89,4%), sendo divididos em 

públicos de até 17 anos (1,1%), 18 a 24 anos (47,7%) e 25 e 35 anos (40,6%). 

 

 

Gráfico 1 – Análise comparativa de Faixa Etária 2015/2014 
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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 o grau de escolaridade dos pais, tendo a sua maioria finalizada apenas o 

segundo grau completo (40% em 2014 e 37% em 2015), seguida do acesso apenas ao ensino 

fundamental, como podemos perceber nos gráficos que seguem: 

Gráfico 2 – Análise comparativa de Grau de Escolaridade da Mãe 2015/2014 

 

 

Gráfico 3 – Análise comparativa de Grau de Escolaridade do Pai 2015/2014 
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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 66% dos alunos informou renda familiar inferior 

a três salários-mínimos. O ano passado este número era de pouco mais de 46%. 

 

 

Gráfico 4 – Renda Familiar Mensal Bruta 

 

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 2015, a sua grande maioria 

é composta de solteiros (69%) e que ainda moram com os pais (55%), como podemos observar nos 

gráficos que seguem.  
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Gráfico 5 – Estado Civil 

 

 

 

 
Gráfico 6 – Com quem reside 

 

 Identificamos ainda que, apesar de uma maioria ainda morar com os pais, são os próprios 

alunos, majoritariamente, os responsáveis pelo pagamento dos cursos (42%), seguido dos diversos 

tipos de financiamento estudantil (29%). Os pais aparecem apenas como terceira e quarta opções, 
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quando apenas eles são os responsáveis pelos pagamentos (17%) ou quando dividem o investimento 

com seus filhos (5%).  

 

 

Gráfico 7 – 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 autonomia 

financeira por parte dos alunos, ainda que jovens, na busca por uma educação de nível superior. A 

hipótese que levantamos 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 54% o número de empregados e 9% o número de estagiários. 
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Gráfico 8 – Trabalha Atualmente 

 

 

Dos alunos que trabalham a maioria ainda não está vinculado à área do seu curso (55% dos 

respondentes), no entanto, observa-se um número de 17% 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 28% 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.   
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Gráfico 9 – Trabalha na Área de 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 podemos observar no gráfico que 

segue. A sugestão é fazer o acompanhamento destes alunos, incentivando a autonomia para a gestão 

de suas próprias carreiras, através de cursos e atividades acadêmicas complementares direcionadas a 

este intento.   
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Gráfico 10 – Mudança na Carreira Devido ao Curso 

 

 

Em relação ao acesso à faculdade, há uma polaridade clara entre os meios de transportes 

utilizados, sendo majoritários os usos de vans e ônibus (47,7%) e carros/motos (48,2%). A pouca 

presença de alunos que circulam de metrô/trem (0,2%) pode ser explicada através da falta de 

variedade de transportes públicos dessa natureza na cidade de João Pessoa. Já o baixo índice de 

alunos que vão até a faculdade a pé ou de bicicleta (apenas 3%) 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.  
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Gráfico 11 – Principal meio de Transporte para Vir às Aulas 

 

Quanto ao acesso à internet, verificamos que a maioria dos alunos (72,5%) 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 (0,7%). 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.  

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

diante do fato de que a maioria dos alunos acessam internet a partir de notebooks (42,8%). Os 

desktops ocupam a segunda posição (32,1%) e os smartphones, a terceira (19,8%).  
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Gráfico 12 – Principal local de onde acessa a internet 

 

 

Gráfico 13 – Principal dispositivo utilizado para acessar a internet 

 



 20 

No que se refere ao Índice de Satisfação do Aluno com a IES, em 2015, a média dos 

professores ficou em 4,18 e da instituição, 3,57, finalizando com uma média de 3,87. O ISA referente 

a cada curso pode ser conferido na tabela que segue abaixo: 

 

Curso Média do Professor Média do Curso ISA 

ADMINISTRAÇÃO 4,38 3,49 3,94 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 4,20 3,49 3,84 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 4,08 4,11 4,10 

DESIGN GRÁFICO 4,22 3,65 3,93 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 4,00 3,31 3,66 

LOGÍSTICA 4,62 2,61 3,61 

REDES DE COMPUTADORES 4,06 3,55 3,80 

 

 

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 2015, 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 2015, de 739 matriculados, 529 

alunos responderam ao questionário eletrônico de Avaliação Institucional, o que correspondeu a um 

campo amostral de 72% do total, 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. 
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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 2013-2014. Além disto, foram apresentadas, à alta 

gestão, novas propostas de ações. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

Neste documento, a CPA da IES apresenta um Relatório Parcial, contemplando apenas dois 

eixos, conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065. Apresenta, dessa maneira, uma 

análise estruturada dos dados que foram obtidos o que permite uma visão de parte das dimensões 

institucionais sugeridas pelas Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Ensino Superior.  

 

2.1. EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

2.1.1. Dimensão 8 

 

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 nos ciclos avaliativos internos anteriores como norteadores 

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

pode destacar: 

 

 Revisão na infra-estrutura da instituição, de modo a contemplar todas as exigências 

necessárias para as pessoas portadoras de necessidades especiais; 

 Ampliação do acervo e mudança do layout da biblioteca; 

 Revisão na infraestrutura da internet; 

 Aumento da oferta de cursos de Pós-Graduação; 

 Implantação de um núcleo de monitoria, pesquisa e extensão; 

 Implantação da empresa junior que integra os diversos cursos da instituição, sobretudo 

os da área de Gestão; 

 Criação da revista científica Mangaio Acadêmico; 

 Criação do laboratório de artes gráficas para o curso de Design Gráfico; 

 Reforma da copa para melhor atender os colaboradores; 

 Mudança de layout dos laboratórios V e VI (computadores), com o objetivo de melhor 

atender o corpo discente. 
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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 do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

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. 

- Sensibilização dos professores para que haja o 

incentivo a partir destes em sala de aula para que o 

discente perceba a importância do processo de 

avaliação. 

 

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. 

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 2014 

. 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. 
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2.2. EIXO 2 

2.2.1. Dimensão 1 

 

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

EDUCAR PARA TRANSFORMAR 

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

sociedade. 

 

Ao longo dos anos de 2014 e 2015 a nova missão foi amplamente divulgada nos ambientes físicos e virtuais, de modo que já se encontra 

amplamente conhecida pela comunidade acadêmica. 

 

Objetivos do Projeto 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; 

 

Identificar aspectos do Plano de Excelência 

e Gestão como instrumento para atingir a 

missão 

- Ampla divulgação do PEG nos encontros 

acadêmicos realizados ao longo do ano 

-  O envolvimento com os processos 

do docente no decorrer do semestre e 

o modo como isto reflete na 

transmissão da missão deve ser 

estimulado  

Incentivo de novas formas de ter 

acesso ao conteúdo através da 

divulgação em diversos canais 
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2.2.2. Dimensão 3 

2.2.2. Dimensão 3: 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 e email marketing, além de 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. 

É relevante perceber, também, que – com base na análise do perfil sociocultural dos 

novos entrantes – 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.  
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Objetivos do Projeto 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. 

- Melhorias da copa da instituição realizada de 

forma voluntária pelos próprios discentes. 

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. 

- É possível incentivar os 

professores a desenvolverem 

atividades em sala de aula que de 

alguma maneira proponham este 

diálogo transversal com a 

responsabilidade social. 

 

 Em 19 de fevereiro de 2016, um pouco antes do fechamento do presente Relatório, em atendimento à “Mobilização da Educação para o 

combate ao Aedes Aegypti e contra o Zika”, como parte do grande movimento institucional realizado em todas as IES do Grupo Estácio, a IES 

aderiu ao Pacto da Educação Brasileira contra o Zika, no esforço nacional de combate ao Aedes Aegypti e ao Zika. 
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SINTESE DOS EIXOS 3, 4 e 5 

 

Os eixos 3, 4 e 5 correspondem, respectivamente, aos aspectos que envolvem as 

Políticas Acadêmicas, as Políticas de Gestão e a Infraestrutura Física. Dito isto, podemos 

afirmar que, no que se refere ao eixo 3, observa-se que durante o ano de 2015 as ações das 

coordenações de cursos foram consistentes no sentido de envolvimento dos NDE para a 

discussão do currículo dos cursos. Esta ação cumpre o propósito de continuar a deixar claro no 

alunado a percepção da contribuição de cada disciplina para a sua formação profissional. 

Em 2015, foram realizados alguns eventos, tais como os Ciclos de Palestras, Expo 

Empreender, Pense! Educação e Carreira, além de outras palestras setorizadas. Estas ações 

certamente colaboraram para uma melhor percepção do estímulo à participação em eventos 

técnico-científicos. 

 Especificamente no que se refere à Política de Gestão, tem-se trabalhado no sentido de 

contribuir para o aperfeiçoamento de pessoal, consolidando a participação dos professores nos 

cursos oferecidos pelo PIQ, reforçando a preocupação em uma formação e capacitação 

continuadas. A recente implementação do núcleo de pesquisa e extensão tem colaborado para o 

incentivo à produção acadêmica dos corpos docente e discente da IES, de modo que há uma 

divulgação cada vez maior das possíveis premiações oferecidas pela Estácio para trabalhos 

inéditos. Quanto ao corpo técnico-administrativo, os esforços permanecem para a formação 

continuada, bem como a melhoria no atendimento e gerenciamento de processos. Para tanto, o 

Programa de Excelência e Gestão continua orientando para a eficácia da operação nos pilares 

Administrativo Financeiro, Atendimento, Gente e Gestão e Comercial.    

 Finalmente, quanto à Infraestrutura Física, em 2015, a instituição alcança mais de 50% 

do nível de satisfação dos alunados no que se refere a aspectos gerais como conservação das 

áreas comuns, mobiliário, disponibilidade de equipamentos, entre outros.  
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Gráfico 14 – Avaliação dos Alunos - Infraestrutura 

 

O ponto de atenção reside na infraestrutura da rede de acesso à internet, especialmente a 

wifi. Neste sentido, a IES deve verificar uma melhoria nas próximas avaliações, uma vez que 

está em curso a implementação de mudanças nessa infraestrutura. 
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3 - 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; 

 Ampliação do acervo da biblioteca; 

 Revisão na infraestrutura;  

 Aumento da oferta de cursos de Pós-Graduação; 

 Implantação de um núcleo de pesquisa e extensão; 

 Criação de uma revista acadêmica. 
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4. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2016 

 

Objetivos (*) Ações Previstas 

 

 

Melhorar o conhecimento da missão pela 

Comunidade Acadêmica 

 

Dar continuidade à 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 

 

 

 

- Divulgação de forma ampla os editais para a 

produção de pesquisa e extensão; 

- Divulgação das chamadas para publicação na 

revista científica da instituição; 

- Ampliação da divulgação do PIQ; 

- Reforço do uso da plataforma Você Aprende 

Mais como espaço para implementação de 

cursos. 

 

 

 

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. 

- Incentivo dos professores a práticas que 

envolvam ações sociais. 

 

 

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 

  

- Promoção de treinamentos para setores 

específicos para a melhoria dos processos de 

cada departamento da instituição. 

- Disseminação das diversas possibilidades 

formativas e de benefícios do PIQ 

- Disseminação do uso do Portfólio de 

Treinamentos 

 

 

 

Melhorar a gestão dos processos 

- Manutenção do PEG como elemento 

norteador da avaliação da execução das rotinas 

diárias nos segmentos Acadêmico, 

Administrativo Financeiro, Atendimento, 
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Gente e Gestão e Comercial. 

- Manutenção de reuniões periódicas de 

acompanhamento do PEG. 

- Estímulo à participação dos discentes nas 

atividades dos colegiados 

 

 

Ampliar o alcance da Avaliação Interna 

 

- Divulgação dos resultados do ciclo avaliativo 

interno por diversos meios. 

 - Criação de um mural específico para a CPA 

divulgar, sobretudo, os resultados das 

avaliações, bem como as ações realizadas 

Campanha de sensibilização para participação 

do público interno nas pesquisas de avaliação 

institucional 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Estácio da Paraíba (Estácio Paraíba) 

desenvolveu este relatório parcial 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


