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RESUMO 

Este Relatório tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional realizada no 
Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB, no ano de 2013. A Instituição é mantida pela IREP – 
Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., sendo credenciada como Centro 
Universitário, em 18 de outubro de 2004, pela Portaria Ministerial MEC nº. 3.275. O processo de 
autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos fortes relacionados às práticas e ao 
desempenho da IES. Esse diagnóstico se configura como importante instrumento para a tomada de 
decisões da IES. Elaborado pela CPA – Comissão Própria de Avaliação - é utilizado como referência para 
a configuração do PDI da Instituição. Constam desse documento a metodologia utilizada para o 
desenvolvimento da autoavaliação e os resultados relativos às avaliações no ciclo de 2013, utilizando 
como referência as dimensões estabelecidas pelo SINAES. O Documento ainda apresenta ações 
desenvolvidas pela IES, no ciclo anterior, bem como os Planos de Melhorias estabelecidos para superar 
as fragilidades identificadas nesse processo de avaliação, com destaque para as ações desenvolvidas em 
função da necessidade de cumprimento do Termo de Saneamento Nº 13/2012 do Processo de 
Supervisão Nº 2300.017305‐17 Referente ao Despacho Nº 237/2011‐SERES/MEC. Os resultados 
apresentados demonstram o esforço da IES para a superação das fragilidades apontadas pelo referido 
Termo de Saneamento por meio da implantação das doze ações definidas pelo mesmo. A eficácia das 
práticas para capacitação/qualificação de docentes da IES continua sendo um dos pontos fortes da 
Instituição. As avaliações realizadas junto aos discentes, em 2013, confirmam as tendências verificadas 
nas avaliações dos ciclos anteriores – o bom desempenho dos professores. Conforme previsto no PDI, 
durante o ciclo de 2011 a 2013, foram implantadas melhorias significativas na estrutura física da IES – 
laboratórios, Espaço Estágio Emprego – E3, Pós-graduação e atendimento aos discentes. A pesquisa 
interna realizada junto aos discentes e docentes confirma os resultados do ciclo anterior com relação à 
sua satisfação em relação às bibliotecas dos seus Campi. As práticas de limpeza utilizadas na Instituição 
também resultaram em avaliações positivas por parte do corpo discente – 49% dos discentes avaliaram 
esse tema com os conceitos extremamente satisfeito ou muito satisfeito. Entretanto, o processo de 
autoavaliação realizado, ainda identifica fragilidades em relação à velocidade das redes de Internet nas 
diversas áreas da IES (Bibliotecas, laboratórios, etc.). Destaca-se, também, a revisão do PDI da IES, 
conforme orientações contidas no Termo de Saneamento firmado junto ao MEC e as iniciativas 
específicas direcionadas para a melhoria do desempenho dos discentes no ENADE. O processo de 
autoavaliação apresentado, assim como as avaliações externas realizadas por examinadores do MEC, 
confirmam a coerência entre as diretrizes estabelecidas no PDI da IES e suas práticas – todos os 24 
cursos de graduação e tecnológicos, avaliados em 2011, os 08 cursos avaliados em 2012 e os 03 cursos 
avaliados em 2013 por estas Comissões receberam conceito igual ou superior a três (3). No ENADE 2012 
(resultados divulgados em 2013), onze cursos da IES foram avaliados. Os desempenhos obtidos pelos 
cursos avaliados foram distintos (um curso com Conceito ENADE 1; quatro cursos com média 2; cinco 
cursos com média 3 e um curso com média 4). Em função dos relatórios apresentados, foram 
elaborados planos de ação específicos para melhoria dos referidos cursos, com prazo de 12 meses para 
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sua execução. Ações previstas nesse plano são apresentadas no capítulo 3 deste Documento. Como 
resultado das avaliações obtidas pelos cursos, o IGC da Estácio FIB apresentou uma evolução em relação 
aos dois ciclos anteriores, atingindo a média 3 (média de faixa). Essa melhoria de desempenho pode ser 
justificada pelo conjunto de iniciativas desenvolvidas pela IES e identificadas neste processo de 
autoavaliação. Destaca-se que, em dezembro/2013, o MEC suspendeu as medidas cautelares 
estabelecidas para a ESTACIO FIB. 
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