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APRESENTAÇÃO 
 

Este Relato faz parte do processo de avaliação externa de 2014 do Centro Universitário Estácio da Bahia – 

Estácio FIB (cód. e-MEC 1058) e concebido com o apoio da Comissão Própria de Avaliação –CPA, em 

consonância com as determinações do Ministério da Educação constantes da Nota Técnica nº 14 /2014 – 

CGACGIES/DAES/INEP/MEC. 

 

O Centro Universitário Estácio da Bahia – ESTÁCIO FIB  é uma instituição privada, mantida pela Sociedade de 

Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. (IREP), inscrita no CNPJ nº 02.608.755/0030-33, CGA nº 

376.532/001098 como filial e natureza jurídica de Sociedade Empresarial Limitada, situada na Rua Xingu, nº 

179 – Jardim Atalaia/Stiep, CEP 41.770.130, na cidade de Salvador Bahia e TVL nº 178061. A Estácio FIB 

também tem em funcionamento o Campus Fratelli Vita, situado à Rua Barão de Cotegipe, nº 147, Bairro 

Calçada, CEP 40.445.001, município de Salvador, Estado da Bahia. 

 

Neste Relato, serão apresentadas a contextualização da Instituição, a evolução do processo de avaliação 

institucional e evolução institucional, através da avaliação do PDI, a síntese histórica dos resultados dos 

processos avaliativos internos e externos da IES e a síntese histórica do planejamento e das ações acadêmico-

administrativas decorrentes dos resultados das avaliações do período de 2012 a 2014. 

 

Para melhor organizar e descrever as principais ações da IES nos últimos 3 anos, optamos por estruturá-las de 

acordo com os cinco Eixos propostos no Instrumento de Avaliação Externa do Ministério da Educação.  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 
 

O Centro Universitário Estácio da Bahia – ESTÁCIO FIB  é uma instituição privada, mantida pela Sociedade de 

Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. (IREP), CNPJ: 02.608.755/0001-07, com sede e foro na cidade de 

São Paulo/SP, na Rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez, 108, Santo Amaro e na JURENA sob o NIRE 

35.218.883.179, de acordo com a ATA de reunião dos sócios da IREP, aprovando o protocolo e justificativa da 

incorporação da Sociedade Tecnopolitana da Bahia Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Bahia, 

Salvador, à Rua Xingu 179 STIEP, CEP 41170-130 inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.188.034/0001-14 e na Junta 

Comercial do estado da Bahia sob o NIE 29.2.0287257-7. Esta ATA foi devidamente registrada em 30/06/2010 

na JUCESP sob n. 309.807/10-4 e na Junta Comercial do Estado da Bahia protocolo 11/033093-5 de 

02/02/2011.  

 

A ESTÁCIO FIB está inscrita no CNPJ nº 02.608.755/0030-33, CGA nº 376.532/001098 como filial e natureza 

jurídica de Sociedade Empresarial Limitada, situada na Rua Xingu, nº 179 – Jardim Atalaia/Stiep, CEP 

41.770.130, na cidade de Salvador Bahia e TVL nº 178061. A Estácio FIB também tem em funcionamento o 

Campus Fratelli Vita, situado na Rua Barão de Cotegipe, nº 147, Bairro Calçada, CEP 40.445.001, município de 

Salvador, Estado da Bahia.  

 

A IES foi credenciada inicialmente como Faculdades Integradas da Bahia - FIB pela Portaria MEC nº. 2.197/97 

teve seu Regimento aprovado pela Portaria MEC nº. 1.335/2001. Foi credenciada como Centro Universitário, 

em 18 de outubro de 2004, pela Portaria Ministerial MEC nº. 3.275, tendo seu estatuto aprovado pela Portaria 

MEC nº. 311 de 03 de julho de 2006. Em 19 de novembro de 2010, o Centro Universitário Estácio da Bahia, 

através da Portaria MEC nº 1.925/10, passou a utilizar a nova nomenclatura Centro Universitário Estácio da 

Bahia - ESTÁCIO FIB. 

 

A ESTÁCIO FIB está sediada na Cidade do Salvador, capital do Estado da Bahia, principal Município da Região 

Metropolitana de Salvador (RMS), cuja população, segundo dados do IBGE, está estimada em, 

aproximadamente, 2.675.656 habitantes (CENSO 2010) e com população estimada para 2014 de 2.902.927 

habitantes, também segundo o IBGE - (CENSO 2013). Salvador possui uma área de 706,799 km² e densidade 

demográfica de 3.791 habitantes por km². 

 

A RMS é constituída de 11 (onze) municípios (Camaçari, Itaparica, Madre de Deus, Lauro de Freitas, Simões 

Filho, Dias D´Ávila, S. Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Pojuca, Mata de São João e Candeias). Os 

municípios que compõem a RMS apresentam características distintas em população e condições 

socioeconômicas. Em Salvador, concentra-se maior diversidade em setores produtivos com atividades 

portuárias e serviços especializados.  

 

A ESTÁCIO FIB integra o Grupo Estácio Ensino Superior, uma das maiores organizações privadas de ensino 

superior do Brasil em número de alunos matriculados. A IES acredita na transformação da sociedade por meio 

da Educação.  
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A nossa missão, conforme disposta no PDI, é: “Educar para transformar e promover a formação e ascensão 

profissional dos nossos alunos, através de uma educação de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável das comunidades onde atuamos”. A nossa visão é ser reconhecida como a melhor opção em 

Educação Superior na região na qual a IES está inserida.   

 

Nesse sentido, foram definidos os nossos valores coerentes com o planejamento estratégico da Instituição. 

São eles:  

 FOCO NO ALUNO: O aluno é nossa razão de ser.  

 GENTE E MERITOCRACIA: Valorizamos e reconhecemos o mérito do maior ativo que possuímos: nossa 

gente. 

 INOVAÇÃO: Devemos criar e ousar sempre.  

 SIMPLICIDADE: Devemos ser simples para sermos ágeis e austeros.  

 RESULTADO: Perseguimos resultados extraordinários com paixão e método, agindo sempre como 

“donos”.  

 ÉTICA: Não toleramos desvios de conduta.  

 EXCELÊNCIA: Perseguimos a excelência na prestação de serviços dentro e fora da sala de aula.  

 HOSPITALIDADE: Tratamos as pessoas como gostamos de ser tratados.  

 

Esses valores, só serão possíveis, se estivermos sensibilizados pela nossa cultura, pois acreditamos que:  

 Só é possível ter sucesso, se nossos alunos obtiverem sucesso; 

 Somos TODOS Educadores e usamos nossos próprios exemplos no dia a dia; 

 Nossos alunos são tratados do mesmo modo que nós gostamos de ser tratados; 

 Atraímos e Retemos os melhores talentos para a IES; 

 Valorizamos a nossa Gente e reconhecemos os nossos talentos com base na meritocracia e na busca 

incessante por Resultados com o uso do nosso modelo de gestão; 

 Cuidamos de todos os nossos ativos – tangíveis e intangíveis – como DONOS, lutando por melhorias e 

participando das decisões; 

 Reconhecemos a importância dos nossos stakeholders na nossa IES, e por isso tomamos decisões que 

podem ser explicadas de modo transparente na frente de qualquer público; 

 Sonhamos Grande e acreditamos no nosso potencial para construir a melhor IES do Brasil, e por isso 

buscamos constantemente a Excelência; 

 Acreditamos no nosso Ensino e por isso o aplicamos na sua plenitude, com total dedicação, sem 

aceitar “adaptações”,  mas sempre procurando Inovações; 

 Temos tolerância ZERO com desvios de Conduta. 

 

E foi exatamente nesta sintonia que o Centro Universitário Estácio da Bahia – ESTÁCIO FIB propôs os seus 

objetivos:  

 Programar a política de Extensão, do Ensino e da Pesquisa, oferecendo cursos e prestando serviços 

especiais à comunidade; 

 Formar e capacitar profissionais de nível superior; 
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 Incentivar a realização de estudos e pesquisas, visando ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e da 

criação e difusão da cultura, integrando o homem no seu contexto histórico e no meio em que vive; 

 Implementar metodologias de ensino de caráter multi, inter e transdisciplinar de acordo com o projeto 

pedagógico de cada curso; 

 Exercer a prática permanente de avaliação institucional, buscando a melhoria acadêmica e 

administrativa; 

 Formar cidadãos dotados de uma postura ética, crítica e inventiva, voltadas ao desenvolvimento de 

uma cultura de paz e justiça social. 

 

Após dezessete anos de história, o ESTÁCIO FIB  está como uma das maiores comunidades acadêmicas da Rede 

Particular de Ensino da Bahia, oferecendo em seus dois Campi – Gilberto Gil e Fratelli Vita – 28 cursos de 

Graduação Bacharelado, um curso de Graduação Licenciatura e 13 cursos de Graduação Tecnológica, assim 

organizados:  

 

Campus Gilberto Gil  
 

1. Administração (Bacharelado) 
2. Ciências Contábeis (Bacharelado) 
3. CST Estética e cosmética 
4. CST Gastronomia 
5. CST Gestão de RH 
6. CST Gestão de Segurança Privada 
7. CST Gestão Financeira 
8. CST Logística 
9. CST Marketing 
10. CST Petróleo e Gás 
11. CST Radiologia 
12. CST Redes de Computadores  
13. Direito (Bacharelado) 
14. Enfermagem (Bacharelado) 
15. Engenharia Civil (Bacharelado) 
16. Engenharia de Petróleo (Bacharelado) 
17. Engenharia de Produção (Bacharelado) 

18. Engenharia elétrica (Bacharelado) 
19. Engenharia mecânica (Bacharelado) 
20. Farmácia (Bacharelado) 
21. Fisioterapia (Bacharelado) 
22. Jornalismo (Bacharelado) 
23. Nutrição (Bacharelado) 
24. Pedagogia (Licenciatura) 
25. Psicologia (Bacharelado) 
26. Publicidade e propaganda (Bacharelado) 
27. Sistemas de informação (Bacharelado) 

 
Campus Fratelli Vita 
 

1. Gestão de RH 
2. Logística 
3. Enfermagem 
4. Serviço Social 
5. Administração 
6. Direito 

 
A seguir, apresentamos um breve histórico do Estácio FIB que demonstra a sua evolução ao longo dos seus 17 

anos de percurso:  

 1997 – Credenciamento -  Faculdades Integradas da Bahia – FIB - Portaria MEC nº 2.197/97 

 1998 – Autorização dos Cursos: Administração, Ciências Contábeis Marketing, Relações Internacionais, 

Secretariado Executivo Bilíngue e Turismo. 

 2000 – Autorização dos Cursos: Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Comunicação Social 

(Jornalismo) e Direito. 
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 2001 - Autorização dos Cursos: Fisioterapia, Sistemas de Informação. Início da Pós-graduação lato 

sensu. Início dos processos de Reconhecimento dos Cursos. Aprovação do Regimento - Portaria MEC 

nº 1.335/2001. 

 2004 – Credenciamento do Centro Universitário – Portaria Ministerial MEC nº 3.275 de 18/10/2004. 

 2005 - Criação dos Cursos: Ciência da Computação, Enfermagem, Nutrição e Pedagogia. 

 2006 - Criação dos Cursos: CST em Beleza, Estética  e Imagem Pessoal; Engenharia de Produção, 

Farmácia, CST em: Gestão de Segurança Privada, Gestão para Indústria Petroquímica, Hotelaria, 

Logística, Hotelaria, Marketing, Petróleo e Gás e Redes de Computadores. 

 2007 – Criação dos cursos: Engenharia Elétrica, Psicologia, Gastronomia, CST em Gestão de Recursos 

Humanos, CST em Gestão Financeira e CST em Gestão Hospitalar. 

 2008 – Criação do Campus Fratelli Vita, com os cursos de:  Administração, Ciências Contábeis, Serviço 

Social e CST em Gestão Ambiental; Campus Gilberto Gil - Criação dos cursos: Engenharia Civil, 

Engenharia de Petróleo, Engenharia Mecânica, CST em Negócios Imobiliários e CST em Radiologia. 

 2009 – Criação dos Cursos: campus Fratelli Vita: - CST em Recursos Humanos, CST em Gestão de 

Segurança Privada, CST em Logística, CST em Gestão Financeira; Criação dos cursos no campus 

Gilberto Gil: CST Estética e Cosmética; Credenciamento do Polo EAD UNESA (Portaria nº 442, DOU 

12/05/2009). 

 2010 – Em 19 de dezembro de 2010, o Centro Universitário passou a utilizar a nova nomenclatura – 

Centro Universitário Estácio da Bahia – ESTÁCIO FIB, através da Portaria MEC nº 1.925/2010. Nesse 

ano, o IGC (contínuo) da IES foi 1,87 – 2 ( faixa). 

 2011 – reversão do IGC da IES para 3.  

 2014 – Criação, no campus Fratelli Vita,  dos cursos: Enfermagem, CST em Marketing; Ampliação das 

vagas do curso CST em Gestão de RH; No campus Gilberto Gil: restituição das vagas dos Cursos de 

Nutrição e Farmácia; ampliação das vagas dos Cursos de Fisioterapia e Psicologia. 

 2015 – expansão da IES  prevista, com a criação dos campi: Civil Towers, com a transferência dos 

cursos das áreas de Direito e Gestão, e do Novo Fratelli Vita;  Criação dos  cursos  Educação Física, 

Nutrição e Pedagogia. 

 

Em 2009, foi credenciado o Polo EAD da Universidade Estácio de Sá – UNESA, pela Portaria Ministerial nº 442 

de 11 de maio de 2009 (DOU 12/05/2009), no campus Gilberto Gil. O Polo oferta hoje 22 cursos de Graduação 

e 17 cursos de Pós-graduação.  

 

Nos últimos resultados do ENADE 2009, 2010, 2011, a Instituição obteve Índice Geral de Cursos (IGC) 2,0 (dois) 

pelo qual, em 2012, sofreu as penalidades previstas no Despacho do Secretário nº 237/2011 SERES/MEC, 
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abrindo o processo de supervisão sob o nº 23000.017305/2011-17. Assim, a IES aderiu ao Termo de 

Saneamento, em setembro de 2012, se comprometendo a cumprir integralmente as ações previstas no prazo 

de 180 dias.  

 

No resultado do ENADE  2010, os Cursos de Farmácia e Nutrição passaram por Processo de Supervisão, com 

redução de vagas. O Processo de Supervisão nº 23000.017883/2011-53 do Curso de Nutrição foi arquivado 

pelo Despacho nº 173 do Secretário publicado no Diário Oficial em 02/10/2013, revogando as medidas 

cautelares aplicadas ao curso de Nutrição (cód. 88156), por meio do Despacho nº 250, de 30/11/2011, 

publicado no Diário Oficial da União em 01/12/2011 após, receber visita in loco com conceito 4,0 (quatro).  O 

Processo de Supervisão nº 23000.017792/2011-18 do Curso de Farmácia foi arquivado pelo Despacho do 

Secretário nº 75, publicado no Diário Oficial em 03/05/2013, revogando os efeitos das medidas cautelares do 

Despacho nº 243, de 28 de novembro de 2011, publicado no DOU 29/11/2011, após receber visita in loco com 

conceito 3,0 (três).  

 

Em 2011, o Curso de Engenharia de Produção passou por Medida Cautelar através do Despacho do Secretário 

191/2012 – SERES/MEC e recebeu visita in loco no período de 3 a 6 de setembro de 2014, obtendo Conceito 3.  

Em 2012, o Curso de Ciências Contábeis assinou Protocolo de Compromisso de 180 dias devido ao ENADE 2 e, 

agora, em 2014,  aguarda visita in loco, após o envio dos Relatórios Parciais e o envio do Termo de 

Compromisso, garantindo o cumprimento integral de todas as propostas assumidas.  

 

Em 27 de dezembro de 2013, através do Despacho da Secretária Substituta nº 231, revogou as medidas 

cautelares aplicadas às Instituições de Educação Superior com processo de supervisão instaurado pelo 

Despacho SERES/MEC nº 235, 237 e 238/2011, apresentando resultado satisfatório no Índice Geral de Cursos – 

IGC referente ao ano de 2012 -  IGC 3.  

 

Em 2014, foi renovado o reconhecimento dos cursos CST em Logística, com conceito 5, e dos Cursos 

Bacharelado de Administração, Ciências Contábeis e Letras – Língua Portuguesa, com conceito 4, através da 

PORTARIA Nº 420, DE 24 DE JULHO DE 2014. Adicionalmente, em 2014, recebemos até o mês de setembro 4 

visitas in loco: os cursos de Engenharia de Petróleo com conceito 4 (quatro), Engenharia Civil e CST em 

Petróleo e Gás, ambos com conceito 3 (três).   

 

A ESTÁCIO FIB adere a programas de financiamento como o PROUNI, com 1343 alunos, e FIES, com 3.498 

alunos, que corresponde hoje a 33% dos nossos estudantes. Aliados a isto, temos diversos programas de 

bolsas para incentivo à qualificação profissional entre nossos colaboradores e seus dependentes conforme os 

seguintes números: 99 para colaboradores administrativos para graduação e pós-graduação,  15 para docentes 

em 2º graduação ou pós-graduação, e 32 para dependentes de colaboradores. 

 

Todos os colaboradores administrativos e docentes estão enquadrados no Plano de Cargos e Salários da 

ESTÁCIO FIB – PCS. O PCS Administrativo está protocolado na MTE-SRTE/BA em 21/10/2014 e o PCS Docente 

foi homologado pela Superintendência Regional na Bahia pela Portaria nº 18 de 1 de novembro de 2013 (DOU 

25/11/2013).  
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Em cumprimento aos Requisitos Legais, temos na matriz curricular de todos os cursos de Graduação, a 

disciplina de “Tópicos em LIBRAS: Surdez e Inclusão” (Dec. N° 5.626/2005), ofertada na modalidade EAD, como 

disciplina optativa ou obrigatória.   

Para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei 

n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004), temos as disciplinas (a) Análise 

Textual  e (b) Ética e Responsabilidade Social,  onde são abordadas as respectivas temáticas para alguns cursos 

ou ainda a opção de cursar a disciplina específica de História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes como 

disciplina optativa, na modalidade EAD.  

 

As questões voltadas à  Política de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 

4.281 de 25 de junho de 2002) permeiam, de forma transversal contínua e permanente nas matrizes 

curriculares dos cursos da IES, e estão evidenciadas nas mais diversas disciplinas a depender do curso, como 

por exemplo Ciências do Ambiente, Gestão e Legislação Ambiental, Tratamento e Disposição de Resíduos 

Sólidos, Investigação de Campo e Remediação, Gerenciamento de Riscos Ambientais,  Educação Ambiental, 

Direito Ambiental; Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, entre outras.  

 

Para o atendimento, respeito e acolhimento à diversidade, a IES concebe a Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva de forma transversal, pois entende que a Inclusão Escolar deve perpassar todos os níveis 

e modalidades de Ensino. Dessa forma, a ESTÁCIO FIB possui o Núcleo de Acessibilidade, responsável por 

atender este público, através do atendimento necessário e adequado, com psicopedagoga, garantindo assim a 

acessibilidade, desde o ingresso até a conclusão do curso de graduação.  Cabe ressaltar que a concepção de 

inclusão da IES converge com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e 

busca garantir a acessibilidade aos alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

 

O Ensino 

A ESTÁCIO FIB criou e implantou um ensino inovador, com propósito de desenvolver competências e 

habilidades nos discentes. O modelo de ensino  caminha em consonância com as expectativas e os anseios do 

mercado de trabalho.  

 

O mundo se movimenta em redes e a integração das IES garante a qualidade com sustentabilidade do Grupo 

Estácio, fortalecendo a todos, a partir da construção de um modelo de Educação Superior que valoriza a 

Unidade na Diversidade.  

 

O Ensino aponta para a elaboração de currículos que dotam os estudantes de manancial técnico em suas áreas 

de conhecimento, estimulando a capacidade empreendedora, criativa e a formação geral. Trata-se de um 

currículo unificado que prima pela construção coletiva. Nesses processos, foi realizado um intenso 

benchmarking realizado com instituições de referências no Brasil e no mundo. O Ensino da IES se apropriou 

das melhores práticas de ensino existentes em cada curso  e de todos os recursos tecnológicos disponíveis, 
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mas ainda pouco utilizados no campo da educação, a fim de criar um ambiente mais integrador e construtivo 

para relação ensino-aprendizado. 

 

Neste sentido, a IES assume um papel proativo em relação à sua missão e ao seu compromisso com a 

formação de profissionais qualificados, em parceria e em sintonia com o mercado de trabalho. 

 

O nosso Ensino é composto por: 

  

Material Didático 
 
É ofertado aos alunos a partir da bibliografia indicada, inteiramente gratuito de três formas: impressa, 
virtual ou autoral.  

a)  Material Didático Impresso - Consiste no conjunto dos capítulos dos livros selecionados pelos 
professores como leitura mínima para o período letivo em todas as disciplinas dos cursos 
participantes em que o aluno estiver matriculado, fruto de uma parceria entre a Estácio e as 
melhores editoras nacionais e internacionais 

b)  Leitor Estácio - O Material Didático agora pode ser acessado de qualquer lugar, inclusive de 
smartphone, Ipad´s e Iphones e pode ser baixado pelo “google play” ou “app store” ou ainda, 
acessando pelo link  (http://leitorestacio.digitalpages.com.br/#/login 
 

c)  Livros Autorais - São livros escritos e organizados pelos docentes  

 

Sistema de Gestão do Conhecimento – SGC - Sistema que permite a todos os docentes da Instituição a 

construção coletiva para elaboração do Projeto Pedagógico dos cursos, plano de ensino, planos de aula, 

atividades estruturadas e casos concretos (Curso de Direito) de cada uma das disciplinas e metodologias 

específicas. A participação docente visa à busca permanente da excelência de ensino e à constante 

atualização dos conteúdos, de acordo com a evolução do conhecimento e do mercado de trabalho.  

 

O Sistema de Gestão de Conhecimento (SGC) tem por objetivo a construção coletiva do nosso ensino. O 

conteúdo deste ambiente engloba informações sobre o projeto pedagógico de cada curso, além dos planos de 

ensino e de aula das disciplinas, atividades estruturadas e metodologias específicas. Ao acessar uma 

determinada disciplina existente, o sistema exibe: plano de ensino; plano de aula; atividades estruturadas; 

metodologia específica; fórum; anexos; ocorrências e perfil de acesso desta disciplina. 

 

Essa participação coletiva é realizada através da participação de todos os docentes nos fóruns promovidos no 

SGC. O fórum de discussão promovido no SGC se propõe trocar ideias, aprimoramento e discussões, no 

sentido de promover a atualização e o aprimoramento do modelo de ensino de forma coletiva. Assegurando a 

participação de todo corpo docente  na construção dos conteúdos que serão ministrados, nas matrizes dos 

cursos, nas atividades propostas etc. 

 Atividades Estruturadas;  

 Fórum;  

http://leitorestacio.digitalpages.com.br/#/login
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 Mapa conceitual;  

 Anexos 

 Metodologia específica: 

 

Banco de Questões – BDQ - O Banco de questões da IES é um repositório de questões de prova que 

atendem às disciplinas na plenitude dos seus planos de ensino. O BDQ é composto de questões com diversos 

níveis de complexidade, distribuídos pelas aulas das disciplinas. As questões são de autoria dos professores, de 

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

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

Prova  Integrada – PI - É produzida por questões do BDQ. 

Biblioteca Virtual - Além do acesso aos livros disponíveis na Biblioteca de cada campus, a ESTÁCIO FIB 

oferece aos estudantes e professores o acesso virtual a diversos livros pela Biblioteca Virtual. A partir do login 

com a matrícula (docente ou discente), é possível a leitura gratuita das publicações na tela do computador, a 

compra com desconto dos exemplares ou a impressão parcial ou integral dos livros a preços inferiores aos de 

cópias reprográficas.   

 

Portal de Periódicos EBSCO - A ESTÁCIO FIB também disponibiliza acesso ao Portal de Periódicos EBSCO, 

via sistema de Biblioteca, disponível na Página do Professor e no Sistema de Informações Acadêmicas - SIA do 

aluno. Temos periódicos nos mais diversos idiomas e de diversos países.  
 

Webaula - Ambiente tecnológico que permite o acesso de docentes e discentes a todo conteúdo 

desenvolvido coletivamente e postado no SGC. Assim, estudantes e professores acompanham o conteúdo 

básico da disciplina, com constante interação por meio de fórum de discussão, participação em chats, 

comunicação por e-mail e postagem de trabalhos. 

 

Atividades Estruturadas - Compõem a matriz curricular dos cursos e colaboram para desenvolver a 

autonomia dos estudantes, que devem praticar o conteúdo aprendido em sala de aula por meio de exercícios 

de autocorreção, casos concretos, projetos e estudos dirigidos.   

Programa de Incentivo a Qualificação – PIQ - O PIQ é o Programa de Incentivo à Qualificação 
Docente da Universidade Corporativa da Estácio – EDUCARE. O Programa é estruturado em 4 eixos, da 
seguinte forma:  

 
• PIQ Formação Continuada - É a capacitação voltada ao aprimoramento acadêmico do professor. É 

composto por módulos, na modalidade online, em que são discutidos temas ligados às práticas 
pedagógicas. Inscrições no ambiente do professor no SIA do professor ou no site “Gente ensinando Gente” 
http://www.estacio.br/genteensinandogente. Atualmente temos 12 cursos disponíveis e as inscrições são 
feitas de acordo com o calendário disponibilizado aos docentes.  
 

• PIQ Mérito - É a premiação do “Concurso Nacional de Produção Científica, e Projetos de Extensão e Ensaio” 
e do “Programa de Bolsas Stricto Sensu” O primeiro tem como finalidade a valorização da produção 

http://www.estacio.br/genteensinandogente
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docente, o estímulo à pesquisa e à produção do conhecimento com relevância científica e social, e o 
segundo estimula o auto desenvolvimento do professor.  

 
• PIQ Remuneração - É a cultura da meritocracia aplicada ao corpo docente  e coordenadores de curso da 

Estácio, identificando e reconhecendo os professores que mais se destacam nas suas atividades . A RV 
Docente contempla 20% da base de professores que mais se destacam nas suas atividades. Há 
regulamento próprio e disponível a todos os docentes.  
 

• PIQ Fórum  - Fórum Anual de Docentes”, evento com professores convidados de várias unidades que 
integram o Grupo Estácio pelo Brasil. Tem como objetivo o desenvolvimento, a capacitação, a integração e 
o reconhecimento dos docentes que se destacam por suas práticas pedagógicas. É o espaço de debate e 
reflexão sobre temas atuais, além de oferecer palestras com profissionais de grande representatividade no 
campo da Educação. 

 

Para garantir a qualidade no Ensino, a Pró-Reitoria de Graduação é estruturada por sete atores, são eles: 

Regulatório, Controller Acadêmico (PCP), Central de Atendimento ao Docente (CAD), Coordenação de Cursos, 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), Colegiados de Cursos e os Docentes.    

 

Atualmente, a ESTÁCIO FIB conta com 328 (trezentos e vinte e oito) docentes, sendo: 92 (28,05%) 

especialistas, 175 (53,35%) mestres e 61 (18,60%) doutores. Temos assim 71,95% de docentes com formação 

stricto sensu. Destes, 218 (66,47%) são horistas, 28 (8,83%) docentes em Tempo Parcial e 81 (24,7%) em 

Tempo Integral, conforme quadro a seguir: 

 

TITULAÇÃO QTD % 

ESPECIALISTAS 92 28,05 

MESTRES 175 53,35 

DOUTORES 61 18,60 

Total 328 100 

REGIME DE TRABALHO QTD % 

HORISTAS 218 66,47 

TEMPO PARCIAL (TP) 29 8,83 

TEMPO INTEGRAL (TI) 81 24,70 

Total 328 100 

 

 

A Pesquisa 

O Centro Universitário Estácio da Bahia para atender às suas novas finalidades e à formação de seus alunos e 

professores possui em sua estrutura o Núcleo de Pesquisa (NUPE). 

 

O NUPE possui como modelo de gestão as seguintes áreas: 
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 Comitê Institucional de Pesquisa – CIP: setor formado por um colegiado de docentes pesquisadores 

estruturado pelas áreas: Engenharias e Tecnologias, Saúde, Ciências Humanas e Sociais, Gestão e 

Comunicação, Licenciaturas e Linguagens; onde tem como objetivos: assessorar o NUPE, propor 

critérios de seleção e avaliação em editais internos; selecionar pareceristas “ad hoc”, elaborar editais e 

avaliar projetos. 

 Conselho de Doutores: entidade formada facultativamente pelos professores com titulação em 

doutorado e que possui como objetivos: promover encontros para discutir sobre ensino, pesquisa e 

extensão, sugerir e planejar atividades acadêmicas e culturais. 

 Comitê de Ética – CEP: entidade parceira à pesquisa que possui como atribuição realizar a regulação e 

aprovação dos projetos de pesquisa que realizam intervenções e/ou interações com seres humanos. 

 

O Núcleo de Pesquisa possui como premissas na sua gestão: possuir modelo de gestão de projetos de 

pesquisa, criar parcerias e convênios com os órgãos de fomento e instituições públicas e privadas, lançar 

editais de projetos para professores e alunos bolsistas; viabilizar a pesquisa aplicada, elaborar programa de IC 

articulada com o TCC, administrar a revista eletrônica “Ciência (In) Cena”, promover anualmente o Fórum de 

Pesquisa Estácio FIB, realizar o programa “Pesquisa em Ação”, comunicar a pesquisa para toda a comunidade 

Estácio FIB, apoiar o CEP, estabelecer estrutura para o programa “Ciências sem Fronteiras”. 

 

Em 2013, foi lançado um Edital para a seleção de Projetos de Pesquisa e, dos 70 projetos inscritos, 30 foram 

selecionados e 26 estão em andamento, com a participação de 30 professores, 42 alunos bolsistas e 18 alunos 

voluntários. Foi criada a Revista Ciência (In) Cena, periódico eletrônico da IES, que já publicou duas edições, 

com a previsão de abertura do 3º número em novembro de 2014. 

 

Em julho de 2014, foi lançado um edital para seleção de novos projetos. Foram inscritos 28 projetos, para uma 

seleção de 10 projetos para serem iniciados em fevereiro de 2015. Foi lançado também o Edital de renovação 

dos projetos em andamento, oportunizando aos pesquisadores maiores possibilidades para aprofundamento 

dos estudos e das análises dos resultados da coleta de dados sobre o seu objeto de pesquisa.  

 

Podemos destacar  atividades realizadas em 2013/2014, tais como:   

a) Seminário de Pesquisa em outubro de 2013, o “Programa Pesquisa em Ação”, com o objetivo de 

apresentar, discutir e divulgar resultados de pesquisas de professores do Centro Universitário, com a 

participação de alunos e de professores envolvidos com a pesquisa. O Programa movimentou cerca de 400 

alunos que participaram das atividades;  

b) Foi realizado em 2013 um treinamento para alunos bolsistas e voluntários sobre a construção de projeto 

de pesquisa, com a participação de 45 alunos de diferentes cursos.   

c) Iniciamos em 2013 um processo de resgate de submissão de projetos de pesquisa através dos órgãos de 

fomento do Estado da Bahia. Em 2013, submetemos dois projetos do Curso de Engenharia Mecânica e 

registramos a participação de um dos nossos docentes em projetos externos;  

d) Em 2014.1 submetemos um projeto para eventos científicos e fomos aprovados;  
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e) Em 2014, além das atividades de pesquisa, de reuniões regulares do CIP, foi programado pelo Núcleo de 

Pesquisa o “I Fórum de Ciência, Educação e Inovação Tecnológica: diálogos para sustentabilidade”, com o 

apoio da Fundação de Amparo à pesquisa (FAPESB), realizado nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2014.  

 

Além das atividades internas Institucionais, a IES incentiva seus professores para a participação em eventos 

científicos e acadêmicos. Em 18 de outubro de 2014, professores e alunos apresentaram seus trabalhos de 

pesquisa no VI Seminário de Pesquisa e II Jornada de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá - 

UNESA, no Rio de Janeiro.  

 

É importante considerar que a IES mantém, com recursos e regulamento próprios, programas de Iniciação 

Científica e Extensão Acadêmica, concedendo bolsas semestrais para projetos de pesquisas na graduação e 

promovendo eventos e projetos de extensão, viabilizando suporte teórico-metodológico aos alunos e 

professores orientadores e infraestrutura de apoio organizacional e acadêmico.  

 

Foram realizados nos últimos três anos os seguintes projetos e eventos de cunho tecnológico, artístico e 

cultural:  

 BUS-U;  

 Semana de Engenharia Mecânica;  

 Workshop de Engenharia e Tecnologia;  

 Visita ao Parque Tecnológico da Bahia;  

 Mecafisio;  

 Predivibra;  

 Gram;  

 Baja SAE;  

 Aerodesign;  

 Rov;  

 Motor Stirling;  

 Torno Mecânico;  

 Máquina De Gelo;  

 Worm;  

 Semana da Sustentabilidade;  

 Participação no CIBIM;  

 Mostra de Robótica no Shopping Lap;  

 Robô Monitorador de Gás;  

 Projeto de Educação Empreendedora da 

FAPESB;  

 Power Consuption;  

 Participação no Concurso de Ideias 

Inovadoras – FAPESB;  

 Gastronomia Verde;  

 Livro Sustentabilidade em Foco;  

 Reciclagem Digital.   

 CONGÁ Cultural;  

 Seminário Marco Civil da Internet;  

 I Seminário de Pesquisa em Direito;  

 II Workshop de Ética na Segurança;  

 I Fórum Gestão de Talentos e Carreira;  

 Luz, Câmera e Gestão;  

 I Encontro Nova Face de Sustentabilidade 

na Gestão;  

 CONGRAD-Congresso Acadêmico do 

Centro Universitário Estácio da Bahia. 
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1.3 A Extensão 

A Política de Extensão tem por objetivo estabelecer as bases teóricas e metodológicas para o desenvolvimento 

de projetos acadêmicos que beneficiem mutuamente estudantes, professores e comunidades onde atuamos. 

Além disso, a política busca orientar e direcionar as atividades realizadas nas IES, possibilitando maior 

aproveitamento de nossa capilaridade e capacidade de mobilização, em prol da construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária, na qual a educação seja a protagonista do desenvolvimento sustentável. 

 

De acordo com o Plano Nacional de Extensão Universitária Nacional, elaborado pelo Ministério da Educação – 

MEC, durante o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, a Extensão é a atividade acadêmica capaz de imprimir um 

novo rumo ao ensino superior brasileiro e de contribuir significativamente para a transformação social. 

Nesse contexto, a Extensão da ESTÁCIO FIB se propõe a ir além de sua compreensão tradicional de 

disseminação de conhecimento por meio de conferências, seminários, prestação de serviços, difusão cultural 

(realização de eventos artísticos e culturais), posto que aponta para uma concepção de Instituição de Ensino 

Superior em que a relação com a população passa a ser entendida como uma oxigenação necessária à 

perpetuação da vida acadêmica. 

 

Com base nestas considerações, a produção do conhecimento, por meio da Extensão, se dá na troca de 

saberes acadêmicos e populares, tendo como consequência a democratização do conhecimento, a 

participação efetiva da comunidade na atuação da instituição e uma produção resultante do encontro com a 

realidade.  

 

A Extensão deve ser uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que 

encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno 

à Instituição de Ensino Superior, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão 

teórica, será acrescido ao conhecimento adquirido. 

 

Na ESTÁCIO FIB, as atividades de Extensão devem integrar a carga horária de atividades 

acadêmicas complementares dos cursos de graduação, além de instrumentalizadora do processo dialético 

entre a teoria e a prática, a Extensão se exterioriza de forma interdisciplinar, o que favorece a visão integrada 

da Educação para um mundo sustentável. 

 

Nesta caminhada,  A  ESTÁCIO FIB propõe para seus estudantes Projetos de Extensão que objetivam:  

a) A formação do indivíduo como ser humano e social, a formação do cidadão, do profissional e do 

profissional cidadão;  

b) As ações junto às comunidades de baixo poder aquisitivo, potencializando nossa atuação socialmente 

responsável;  

c) As ações em parceria com lideranças e instituições das comunidades e dos movimentos sociais; as 

parcerias no âmbito do poder público e da sociedade civil;  
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d) O processo de integração e de autonomia das comunidades; a construção coletiva, com todos os 

parceiros, de projetos e atividades, permitindo a imediata legitimidade das prioridades demandadas, 

absorvendo valores culturais próprios das comunidades;  

e) O diálogo aberto entre academia e comunidade, ao articular o saber popular e as práticas sociais das 

comunidades com o saber acadêmico e a prática social.  

 

Os projetos de Extensão são organizados e mensurados de acordo com quatro eixos: Cidadania, Saúde, 

Cultura e Meio Ambiente. Ressaltando que tais eixos não são limitadores dos projetos interdisciplinares, 

servindo apenas para categorizar os resultados e as ações de destaques, são apenas algumas que sinalizamos, 

podendo ser vistas outras, no momento da visita. 

A descrição dos eixos é assim estabelecida:  

1. Cidadania 

Valoriza as competências do ser humano na vida em sociedade. Promove o desenvolvimento 

sustentável da comunidade por meio da inclusão, igualdade social, capacitação e formação da 

cidadania. 

Ações de destaque:  

a) Trote Solidário (coleta e distribuição de gêneros de primeira necessidade às instituições 

filantrópicas e a doação de sangue ao HEMOBA); 

b) Logística Solidária (desenvolvimento de fluxo logístico para arrecadação de alimentos, 

armazenamento, distribuição a instituições filantrópicas); 

c) Projeto Social Estácio FIB na Comunidade (projeto realizado no Bairro da Paz promovendo 

cidadania, educação, para crianças carentes, através de palestras, oficinas e aulas); 

d) Coletivo Coca-Cola (projeto de capacitação de jovens carentes, foco na empregabilidade, em 

parceria com a NORSA COCA COLA, buscando a inserção no mercado de trabalho); 

e) NPJ - Balcão de Justiça (laboratório do Curso de Direito, acessibilidade ao judiciário, 

orientação jurídica ao cidadão carente, voltados para as áreas cível/família e trabalho); 

f) BUS-U (solução de mobilidade urbana que fornece a previsão de chegada dos ônibus nos 

pontos de paradas utilizando o GeoReferenciamento); 

g) Seminário Serviço Social em Comunidades (entrelaçando serviços e saberes); 

h) Fórum de Desenvolvimento Social (projeto Integrado em áreas urbanas e carentes). 

 

2. Saúde 

Trata do cuidado humano individual e coletivo por meio de serviços de saúde, esporte, lazer e outras 

ações educativas com vistas à qualidade de vida. São promovidos atendimentos à população, serviços 

de orientação, prevenção, assistência e reabilitação, além do bem-estar dos outros seres vivos e do 

seu ecossistema. 

Ações de destaque:  
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a) Feira de Saúde (teste de glicemia, aferição de pressão arterial, orientações para a prevenção da 

Hipertensão Arterial e Diabetes, distribuição de preservativos e panfletos educativos, orientações 

sobre prevenção de doenças infecto contagiosas); 

b) Vivência Profissional do Nutricionista, compromisso com a responsabilidade social (avaliação e 

orientação nutricional externas em empresas, escolas, clubes, shopping); 

c) Clínica de Psicologia (atendimento psicológico); 

d) Clínica de Fisioterapia (atendimento de Fisioterapia); 

e) Clínica de Nutrição (atendimento nutricional); 

f) Consultório de Enfermagem (atendimento de Enfermagem). 

 

3. Meio Ambiente 

Desenvolve a consciência socioambiental, realizam projetos e ações de educação ambiental e melhoria 

da qualidade de vida. 

Ações de destaque:  

a) Gastronomia Verde (coleta seletiva, doação de óleo utilizado para Instituição que transformar em 

sabão);  

b) Livro Sustentabilidade em Foco (elaboração de reportagens sobre a preservação ambiental em  

comunidades, cujo resultado gerou lançamento do livro); 

c) Reciclagem Digital (montagem de laboratório de Informática a partir de sucata, em escolas 

municipais. 

 

4. Cultura 

Fortalece a importância da preservação do patrimônio e da memória cultural por meio de ações 

culturais e educacionais que ressaltem a arte e a cultura como agentes de transformação, para 

detectar tendências e gerando oportunidades. 

Ações de destaque:  

a) CONGÁ Cultural (projeto que promove o debate sobre a diversidade, comunicação e 

responsabilidade social, considerando que a comunicação é profundamente impactada pelas 

questões da diversidade). 

b) Debate com a tribo da etnia Xucuru Cariri;  

c) Comunicação empresarial integrada: projetos sociais, culturais e ambientais como estratégia de 

comunicação integrada. 

 

2. RELATO AVALIATIVO DO PDI 
 

Este Documento tem como objetivo apresentar uma análise comparativa entre o que está disposto no PDI e o 

que efetivamente ocorre/ocorreu na IES, em 2012 e até novembro de 2014.  

 

A avaliação do PDI ocorre anualmente no contexto do trabalho da CPA. Essa avaliação está prevista no 

Regulamento da CPA e no próprio texto do PDI. A avaliação do PDI subsidia o Relatório de Avaliação que a CPA 
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anualmente elabora e publica, tornando-se recurso importante para a revisão e os possíveis aditamentos do 

PDI vigente e, consequentemente, para sua elaboração. 

 

Os resultados apresentados nos processos de autoavaliação e avaliação externa a que foram submetidos 

alguns cursos da IES (Engenharia de Produção e Civil, Farmácia, Contábeis, Petróleo e Gás e Nutrição) 

demonstram o esforço da IES para a superação das fragilidades apontadas pelo Termo de Saneamento Nº 

13/2012 do Processo de Supervisão Nº 2300.017305‐17 referente ao Despacho Nº 237/2011‐SERES/MEC, por 

meio da implantação das doze ações que podem ser vistas nas páginas 19 a 39 deste Relato Institucional, 

definidas pelo mesmo e a coerência dessas ações com as diretrizes estabelecidas em seu PDI. 

 

A eficácia das práticas para capacitação/qualificação de docentes da IES continua sendo um dos pontos fortes 

da Instituição. 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.  

 

Segundo o Termo de Saneamento, a IES também deveria reestruturar e implementar, de forma suficiente, o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), de modo a garantir que os órgãos e os sistemas de 

administração/ gestão adequados ao funcionamento dos cursos e das demais ações existentes, e à efetiva 

implantação das ações e dos cursos previstos, como podemos nas páginas 19 a 39 deste Relato Institucional. 

 

Dessa forma, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Centro Universitário Estácio da Bahia, com 

vigência 2013-2017, foi construído com a participação da comunidade universitária, em seus diferentes 

contextos, que se entrecruzam e se sustentam para abrir vias de acesso ao conhecimento. O PDI  tem em vista 

o atendimento aos anseios da sociedade, que, por meio de suas entidades e representações, exerce o seu 

direito de interferir nos rumos da educação, principalmente no âmbito do ensino superior.  

 

A construção do PDI contou com a assessoria da Comissão Própria de Avaliação (CPA), com reflexões a partir 

dos resultados da Avaliação Institucional, no sentido de atender às necessidades de melhorias e dar ênfase aos 

pontos fortes do processo formativo e institucional.  

 

Assim, o PDI da Instituição define os principais objetivos estabelecidos para o ciclo 2013 a 2017. Verifica-se 

que alguns desses objetivos já foram alcançados pela IES ou se encontram com seus planos de ação em 

desenvolvimento, como por exemplo, a melhoria no desempenho de alguns de seus cursos no ENADE e a 

consolidação de seu Núcleo de Pesquisa.  

 

Tendo a missão como norte constante das ações institucionais, acadêmicas e administrativas foram 

empreendidas para o alcance das metas do PDI, para melhor visualizá-las, demonstramos a seguir as METAS 

do PDI 2013-2017 e as respectivas ações da IES. 
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1. Cumprir os compromissos firmados nos atos de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento dos cursos - Todos os relatórios de avaliações externas são atentamente estudados 
pela CPA, Regulatório e Gestores, priorizando as demandas dos mesmos.  

2. Implantar projeto de crescimento orgânico: construção, ampliação ou adaptação da infraestrutura 
física e acadêmica necessária para implantação dos cursos - edificação, adaptação ou ampliação das 
instalações específicas dos Labs. de Informática, Engenharias e Saúde, para atender às necessidades 
do Ensino;  Garantir a acessibilidade nos campi da IES; Atualizar continuamente o acervo bibliográfico, 
garantindo a qualidade e atendimento às necessidades dos cursos 

a) Expansão física está prevista para 2015 com o novo campus Civil Tower e o Novo Fratelli Vita e 
consequentemente a expansão de novos laboratórios de ensino.  

b) Nos últimos 3 anos foram investidos mais de 6 milhões para melhoria, construção, manutenção da 
estrutura física, aquisições de acervo.   

c) O Projeto de Acessibilidade ainda deve avançar mais e investimento já está previsto para 2015. 
 

3. Continuar os cursos ativos no sistema e-MEC e implantar novos cursos de Graduação e Pós-graduação 
na modalidade presencial, na sua área de atuação: 

a) Ampliação da oferta e de vagas dos cursos de Graduação e de Pós-graduação, a exemplo do que 
ocorreu nos cursos de Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia 
de Petróleo, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia, CST em Gestão de Recursos Humanos e CST em 
Logística;  

b) Novos cursos no campus Fratelli Vita: Enfermagem, Nutrição, Pedagogia e Educação Física. 
c) Novos cursos na Pós-Graduação com o MBA em parceria com Harvard Business 

 

4. Melhorar e ampliar os laboratórios das Engenharias, Gastronomia e Nutrição. 
a) Em 2013 foram investidos R$533.970,00 em construção e melhoria dos laboratórios. Em 2014 o 

investimento foi de R$1.246.229,76 para aumentar a oferta de laboratórios nas áreas de saúde e 
engenharia assim como, a aquisição de equipamentos dos laboratórios existentes. 

b) Com a saída dos cursos da área de Gestão e Direito para a nova unidade em 2015 (Civil Tower), 
continuaremos a as obras especialmente para os cursos de Nutrição e Gastronomia.  

 

5. Garantir os percentuais legais de titulação e regime de trabalho docente -  A ESTÁCIO FIB garante a 
qualidade de ensino por ter 1/3 do Corpo Docente com titulação de Mestre e Doutor e 1/5 de 
Docentes em Regime Integral. Atualmente, a ESTÁCIO FIB conta com 328 (trezentos e vinte e oito) 
docentes, sendo: 92 (28,05%) especialistas, 175 (53,35%) mestres e 61 (18,60%) doutores. Temos 
assim 71,95% de docentes com formação stricto sensu. Destes, 218 (66,47%) são horistas, 28 (8,83%) 
docentes em Tempo Parcial e 81 (24,7%) em Tempo Integral. 

6. Ampliar e promover a educação continuada para os colaboradores e Docentes  

a) Nesses últimos 3 anos estiveram presentes 80 docentes da ESTÁCIO FIB na cidade do Rio de 
Janeiro. 

b) PIQ – Formação Continuada – a  cada semestre, todos os docentes realizam pelo menos 1 curso.  

c) A Universidade Corporativa da Estácio – EDUCARE propõe treinamentos para todos os seus 
colaboradores e assim criou 3 Escolas as quais são responsáveis por atender cada demanda: 1. 
Escola de Gestão e Liderança destinada ao aprimoramento das lideranças que propõe ações 
educacionais voltadas à gestão organizacional em diversos segmentos; 2. Docência destinada aos 
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Professores e tem como proposta o aperfeiçoamento continuo das práticas pedagógicas 
adequadas ao ensino superior.  e 3. Funcional destinada aos colaboradores que exercem funções 
administrativas. Promove ações educacionais de desenvolvimento e aprimoramento profissional 
organizadas em matrizes de capacitação específicas por função. 

d) Para o triênio 2012-2014, foram previstos os seguintes treinamentos presenciais respectivos 
públicos-alvo e locais de realização:  

- Pós-Graduação em gestão de IES – gestores da IES - treinamento realizado na matriz localizada 
no Rio de Janeiro;  

- Elo – gestores da IES - treinamento realizado na matriz localizada no Rio de Janeiro; 

- Programa de Desenvolvimento de Lideranças – lideranças do setor administrativo – treinamento 
interno;  

- Treinamento Experiencial ao Ar Livre (TEAL) – Todo o corpo técnico-administrativo – 
treinamento realizado na reserva Sauípe;  

- Treinamento Experiencial ao Ar Livre (TEAL) – Todo o corpo técnico-administrativo – 
Treinamento realizado na reserva Busca Vida;  

- Treinamento Experiencial ao Ar Livre (TEAL) – Colaboradores administrativos do campus Fratelli 
Vita – treinamento realizado na reserva Busca Vida;  

- Treinamentos técnicos – Colaboradores diversos do corpo técnico-administrativo (RH, Compras, 
Secretaria, PCP, Regulatório) – treinamento realizado na matriz localizada no Rio de Janeiro;  

- Treinamentos técnicos – Colaboradores diversos do corpo técnico-administrativo (Comercial, 
RH, Compras, Secretaria, PCP, Regulatório) – treinamentos internos.  

- Os treinamentos presenciais podem ocorrer na própria unidade ou na Universidade Corporativa 
da Estácio – EDUCARE (http://educare.estacio.br/), localizada no Rio de Janeiro.                                                                                                            

7. Investir em segurança nos campi: 

A ESTÁCIO FIB já está com sistema de segurança com câmeras, monitoramento da entrada de veículos 
nos estacionamentos e em fase de implantação de catracas para entrada de alunos.  

8. Manter o processo do fluxo da autoavaliação institucional, assegurando a elaboração do planejamento 
e ações acadêmico-administrativas a partir dos resultados das avaliações, além de garantir a utilização 
da autoavaliação institucional (avaliações internas e externas) como ferramenta de gestão. O Fluxo do 
processo de autoavaliação é garantida pelo Estácio FIB, assegurando todo processos desde o 
planejamento a divulgação dos resultados para docentes, discentes e colaboradores. 

9. Manter, ampliar e divulgar o E4 – Espaço Estágio Emprego e Egressos de forma a garantir a 
empregabilidade dos nossos estudantes.  

O E4 é o grande diferencial da ESTÁCIO FIB, sendo ele o responsável por garantir a eficiência e eficácia 
no Estágio Supervisionado obrigatório ou não, assim como dar atenção aos nossos egressos, 
promovendo e garantindo a empregabilidade dos nossos estudantes através de contatos e parcerias 
público-privada.  

10. Estimular a participação da comunidade acadêmica nos projetos de Iniciação Científica, Pesquisa e 
Extensão, enfatizando o aspecto regional: 

a) A comunidade acadêmica está cada vez mais sensível a este projeto.  

http://educare.estacio.br/
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b) Em 2013, foi lançado um Edital para a seleção de Projetos de Pesquisa e, dos 70 projetos inscritos, 
30 foram selecionados e 26 estão em andamento, com a participação de 30 professores, 42 alunos 
bolsistas e 18 alunos voluntários. 

c) Em julho de 2014, foi lançado um edital para seleção de novos projetos. Foram inscritos 28 projetos, 
para uma seleção de 10 projetos para serem iniciados em fevereiro de 2015.  

d) Adicionalmente foi lançado o Edital de renovação dos projetos em andamento, oportunizando aos 
pesquisadores maiores possibilidades para aprofundamento dos estudos e das análises dos 
resultados da coleta de dados sobre o seu objeto de pesquisa.  

11. Edificar, adaptar ou ampliar as instalações específicas para os Laboratórios de Informática, para 
atender às necessidades de Ensino, Pesquisa e Extensão. No período de 2012 a 2014 já houve o 
investimento de R$578.226,00 para aquisição de computadores para montagem de novos laboratórios 
de informática e em 2015 deve caminhar com a implantação de novos laboratórios. 

12. Continuar ações comunitárias nas áreas jurídica, contábil, tributária, ambiental, cultural, educacional e 
de saúde; projetos de inclusão digital, educacional, social e de capacitação profissional. Todas as ações 
permanecem através da parceria dos coordenadores de curso e docentes junto à coordenação de 
extensão. 

13. Ampliar a base do FIES - incrementar as ações de comunicação e divulgação interna. Os programas 
governamentais como PROUNI e FIES tiveram um significativo crescimento entre 2013 e 2012, 
respectivamente 50% e 68%, evidenciando o papel social desenvolvido pela IES.  

14. Elaborar programa de excelência de atendimento, por meio da melhoria dos processos internos, 
treinamentos técnicos, desenvolvimento das equipes e acompanhamento de resultado. A ESTÁCIO FIB 
adotou o Programa de Excelência em Gestão – PEG que tem por objetivo estimular o 
aperfeiçoamento da IES, estabelecendo padrões de atuação, desempenho e promovendo a troca de 
melhores praticas. Ele é constituído por duas categorias: PROCESSOS e RESULTADOS. Para avaliar 
essas categorias foram definidos indicadores prioritários (itens) quantitativos e qualitativos referentes 
à gestão das atividades de operação. 

15. Melhorar o desempenho no ENADE. Implantação da Política de Promoção ao ENADE e CPC demonstra 
que é possível ter qualidade na educação superior através dos resultados obtidos no IGC de 2012 e 
2013 com conceito 3.  

16. Implantar políticas institucionais para cursos de Pós-graduação, na modalidade presencial, e suas 
formas de operacionalização. A Política de Pós-Graduação já foi revisada, implantada e regulamentada 
na IES em 2013.  

17. Estabelecer políticas institucionais de pesquisa e de Iniciação Científica e suas formas de 
operacionalização; A Política de Pesquisa e Iniciação Científica já foi implantada e regulamentada na 
IES em 2013. 

18. Estabelecer políticas institucionais de Extensão e suas formas de operacionalização, com ênfase à 
formação inicial e continuada e à relevância social. A Política de Extensão já foi revisada, implantada e 
regulamentada na IES em 2013. 

19. Melhorar o mobiliário e a manutenção das instalações física. No período de 2012 a 2014 houve o 
investimento de R$835.483,00 para mobiliário e manutenção das instalações físicas 

20. Aumentar a rentabilidade: implantar e ampliar novos negócios - Academia de Concursos, cursos livres, 
aluguel de espaços, dentre outros. Nos dois últimos anos já houve um avanço, ainda tímido para esta 
meta uma vez que estávamos com pouca mobilidade de espaço físico, mas devemos melhorar no 
período de 2015 a 2017.  
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Em consonância com as metas já definidas e reorientadas pelo PDI vigente, todas as 20 metas foram 

garantidas e expandidas para a melhoria continua do Estácio FIB.  Programas foram pensados e 

institucionalizados a partir das instancias de decisão: Pesquisa, com ênfase na Iniciação Científica e na 

produção intelectual, a partir dos TCCs; Articulação Ensino/Pesquisa/Extensão; Implantação de programas de 

Pós-graduação; Expansão da Graduação: criação de novos cursos, a partir de demandas sociais; Implantação 

de Planos de Carreira e de Programas de Capacitação Docente e Administrativo; Atualização e adequação da 

infraestrutura física, da Biblioteca e do Material Didático; Ampliação e atualização de recursos humanos; 

Implantação de novos laboratórios; e Modernização dos processos de gestão. 

 

Entretanto, o PDI também enfatiza a necessidade de rever as práticas da IES com relação à política para o 

ensino (graduação e pós-graduação), a Pesquisa, a Extensão e as respectivas normas de operacionalização, 

incluídos os procedimentos para o estímulo à produção acadêmica, para as bolsas de pesquisa, de monitoria e 

demais modalidades.  

 

Observa-se que, no Relatório de Cumprimento de Deficiências nº2 | Processo de Supervisão nº 

23000.017305/2011‐17 | TSD nº 13/2012 da IES, são apresentadas iniciativas, implantadas em 2013, como por 

exemplo: posse da Pró-Reitoria de Pesquisa, ajuste do quadro de Pessoal, reestruturação do PDI, entre outras, 

com o objetivo de superar essas fragilidades.  

 

Esse Termo de Saneamento ainda destaca a autonomia do Centro Universitário pós IGC 3 (2012); Implantação 

de novos cursos articulados com as necessidades da sociedade e do mercado de trabalho; Oferta de cursos de 

pós-graduação Lato-Sensu relacionados com suas áreas de atuação; Desenvolvimento de atividades de 

pesquisa e de extensão, articuladas com o ensino nos diferentes cursos de graduação e de pós-graduação; 

Desenvolvimento de projetos de produção e de publicação científica; Promover/ Complementar a formação 

acadêmica dos futuros profissionais com atividades práticas que impliquem em responsabilidade social e 

consciência ambiental para a defesa do ecossistema; Oferta de projetos de ações comunitárias nas áreas 

jurídica, contábil, tributária, ambiental, cultural, educacional e saúde; projetos de inclusão digital, educacional, 

social e de capacitação profissional; Promoção de congressos e encontros educacionais com mostra de artes e 

outros artefatos culturais; Promoção intercâmbio cultural, técnico e científico com instituições estrangeiras a 

partir de acordos e convênios de cooperação internacional como o Ciência sem fronteiras; Ampliação do o 

número de vagas em cursos de graduação; entre outros.  

 

O PDI vigente estabelece políticas de adequação e de Capacitação do Corpo Docente e da infraestrutura de 

pesquisa – necessidades apontadas pelas avaliações externas. Em 2011, 2012 e 2013 foram contratados 

docentes com titulação de mestre e doutor para atender às necessidades de vários cursos, entre eles os de 

Engenharias, Administração e Saúde. São evidências do esforço da IES para o atendimento a essas demandas 

os Programas específicos como o PIQ – Programa de Qualificação Docente e o Núcleo Docente da IES – NADO 

(ver item Dimensão 5). Também se identificam ajustes no PDI com relação a temas como pesquisa e política de 

expansão (novos campi) da Instituição.  
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As ações estabelecidas no PDI da IES, para o ciclo 2013-2017, guardam uma coerência com o seu processo de 

autoavaliação e as orientações do TERMO DE SANEAMENTO (suspenso em dezembro/13) da IES e as 

avaliações externas às quais foi submetida. A necessidade de melhorias nas práticas de Pesquisa, revisão dos 

projetos pedagógicos de alguns cursos e consolidação do Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico-

administrativo já aparecem como prioridades da IES e têm merecido atenção de seus Gestores. 

 

 

3. SÍNTESE HISTÓRICA DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS INTERNOS 

 

A ESTÁCIO FIB instituiu uma Comissão de Avaliação Interna, por meio da Portaria nº. 15 de 02 de dezembro de 

2002. Em 2004, foi reestruturada, criando-se a Comissão Própria de Avaliação – CPA, tendo como referência as 

orientações da Lei 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.  

 

Desde 2004, a composição da CPA contempla representantes de todos os diferentes segmentos da Instituição 

e conta, ainda, com representantes da sociedade civil. A CPA do Estácio FIB é constituída, atualmente,  pelos 

seguintes membros da IES:  

1. Coordenação: Prof. Dr. Cláudio Osnei Garcia. 

2. Representantes Docentes: Profa. Dra. Maria das Graças Sodré Fraga Maia; Profª. Esp. Magali de 
Oliveira Sacramento; Prof. Esp. Claudio Bastos Meron 

3. Representantes Discentes: Nilton Marcos Cerqueira Cardoso; Lucas de Lucena Lima; George André 
Monteiro 

4. Representantes Administrativos: Jussara Maria Silva Meneses (CAD); Cátina Maria Santos Cerqueira; 
(Bibliotecária); Elton Borges Silva  (Secretario Geral do Fratelli). 

5. Representante Sociedade Civil: Edson Luiz Leal 
 

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

sejam contempladas no processo de diagnóstico e análise das práticas da IES, resultando em um processo de 

avaliação coletiva e democrática mais consistente. Em 2013, a CPA deu continuidade ao processo de 

autoavaliação da IES, identificando suas principais fragilidades e pontos fortes.  

 

Por meio de Fóruns institucionais realizados, normalmente ao final do semestre letivo, as avaliações e 

reflexões sobre as práticas da ESTÁCIO FIB são compartilhadas pela comunidade acadêmica. Essas práticas de 

avaliação estabelecidas na Instituição, ao longo desses anos, se tornam facilitadores para a atuação da CPA.  

 

Os resultados do processo de autoavaliação da IES, assim como os das avaliações externas realizadas, 

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).  
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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 sua execução. Como resultado das avaliações obtidas pelos 

cursos, o IGC do 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 no processo de autoavaliação. São exemplos dessas melhorias:  

- Nova infraestrutura da Pós-graduação da IES; 

- Continuidade da aquisição de novos equipamentos para laboratórios; 

- Continuidade dos treinamentos específicos realizados para os docentes e funcionários 

administrativos da IES e  

- Projeto específico para sensibilização dos Docentes e Discentes em relação ao processo de 

avaliação pelo ENADE.  

 

Destaca-se que, em dezembro/2013, o MEC suspendeu as medidas cautelares estabelecidas para a ESTACIO 

FIB. As avaliações realizadas junto aos discentes, em 2013, confirmam as tendências verificadas nas avaliações 

dos ciclos anteriores - o bom desempenho dos professores – média quatro, em uma faixa de avaliação de 1 a 

5.  

 

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 – melhorias previstas no PDI e implantadas 

pela IES. Em 2013.1 apenas 17% do corpo discente se mostrou insatisfeito com as condições das bibliotecas. 

Este resultado representa uma evidência da eficácia dos investimentos realizados pela IES nas suas bibliotecas, 

nos últimos ciclos como podemos demonstrar nos gráficos a seguir.  

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

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, conforme demonstramos a seguir:  

 

2013-1 2013-2 
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5- Condição de limpeza e manutenção da IES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.), todavia ainda conseguimos 

encontrar uma melhoria na percepção dos discentes quando a velocidade da internet nos laboratórios, 

conforme segue: 

 

7 - Qual a sua satisfação com a velocidade de internet: nos laboratórios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também percebemos melhoria na percepção dos estudantes quanto à satisfação da velocidade da Internet na 

Biblioteca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-1 2013-2 

2013-1 2013-2 

2013-1 2013-2 
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O mesmo processo de autoavaliação registrou uma melhoria no processo de atendimento presencial 

(atendimento da Secretaria) aos discentes, em 2013, em relação ao ano anterior (46% dos discentes 

consideraram o atendimento como “Muito bom” ou “Bom”, no ciclo 2013.1). Essa melhoria no desempenho 

do atendimento ao discente coincide com a implantação de várias iniciativas como treinamento da equipe de 

atendimento, melhoria a infraestrutura do autoatendimento, atendimento agendado, ações do benchmarking, 

para reestruturação dessa área desenvolvida pela IES ao longo de 2012 e 2013, o que pode ser visto no gráfico 

a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanecem as fragilidades em relação à disponibilidade de equipamentos audiovisuais para os docentes, 

mas com melhor desempenho em relação a ciclos anteriores. No ciclo de 2011, 51% dos discentes 

classificaram esse requisito como sendo atendido de forma “Regular”, “Deficiente” ou “Muito Deficiente” pela 

IES. Em 2012, esse número subiu para 57%. Em 2013.1, o resultado foi de 47% de docentes insatisfeitos com 

esse tema. 

 

Em 2013, houve 44 projetores multimídia com lâmpadas queimadas e, em 2014, a fim de minimizar esse 

problema, todas foram trocadas o que possivelmente refletirá na satisfação dos nossos docentes.  

Os resultados dos processos de autoavaliação e avaliações externas dos cursos da IES fornecem aos seus 

gestores informações importantes para apoiar os seus processos de decisão, especialmente no que tange ao 

aspecto de infraestrutura e orientações didático-pedagógicas. 

 

4. SÍNTESE HISTÓRICA DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS EXTERNOS 
 

A coerência entre as práticas acadêmicas adotadas e os investimentos realizados pela IES com as diretrizes e 

premissas estabelecidas no seu PDI se constitui em ponto forte da Instituição. A maioria dos objetivos 

estabelecidos pela IES possui relação com as ações e investimentos realizados e previstos nos seus planos de 

ação – inclusive Termo de Saneamento formalizado junto ao MEC - pela IES. A exemplo do ciclo anterior 

(2012), em 2013, existem evidências (planos de ação da IES e dos cursos) de que os resultados do processo de 

autoavaliação continuam sendo utilizados pelos gestores para a introdução de melhorias em suas práticas e 

estruturas físicas da instituição. 

2013-1 
2013-2 
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Em função do seu desempenho nas últimas avaliações - inclusive no ENADE - a IES definiu um Plano de 

Melhorias, com ações direcionadas principalmente para as fragilidades identificadas nessas avaliações. As 

principais iniciativas previstas para o cumprimento desse compromisso são apresentadas neste tópico.  

 

Os objetivos e iniciativas estabelecidas por alguns cursos e setores da IES caracterizam uma preocupação 

central com a qualificação do quadro de docentes e a continuidade de algumas iniciativas que resultaram em 

bons resultados no ciclo anterior (ex: PIQ). Verifica-se a preocupação desses gestores com questões 

relacionadas com os baixos índices de publicações de docentes e discentes em revistas indexadas – 

fragilidades apontadas nas avaliações externas dos cursos. A análise dessas iniciativas e propostas torna 

evidente a coerência entre esses planos de ação e as diretrizes e premissas estabelecidas no PDI da Instituição.  

 

A seguir são apresentados os principais objetivos e as respectivas iniciativas a serem desenvolvidas, em 2013, 

por alguns cursos da IES. Esses objetivos e ações são sistematicamente acompanhados durante o ano.  

Apresentamos um QUADRO SÍNTESE DAS REALIZAÇÕES ACADÊMICA da IES, adotando como referência os 

cinco eixos do novo instrumento de avaliação externa. 

 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Planejamento e Avaliação 

O Projeto de Avaliação Institucional do Centro Universitário da Bahia foi elaborado para atender à Lei n° 

10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e 

cria a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) em cada IES do Sistema Federal de Ensino. 

 

A ESTÁCIO FIB instituiu uma Comissão de Avaliação Interna, por meio da Portaria nº 15 de 02/12/2002. Em 

2004, foi reestruturada, criando-se a Comissão Própria de Avaliação – CPA, segundo as orientações da Lei 

10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Por meio de 

Fóruns institucionais, as avaliações e reflexões sobre as práticas da ESTÁCIO FIB são compartilhadas pela 

comunidade acadêmica. Essas práticas de avaliação da IES, ao longo desses anos, são facilitadores para a 

atuação da CPA. Desde 2004, a composição da CPA contempla representantes dos diferentes segmentos da IES 

e conta, ainda, com representantes da sociedade civil.  

 

A composição da CPA (já descrita no item 3)  possibilita que as visões e percepções dos diferentes segmentos 

da IES, representados na Comissão, sejam contempladas no diagnóstico e análise das práticas da IES. Este 

Centro Universitário acredita na avaliação como forma de melhoria do seu fazer acadêmico e pretende com 

ela identificar a eficácia ou não de suas práticas, refletir sobre suas fragilidades e possibilidades e, finalmente, 

explicitar suas políticas, seus objetivos e seu projeto futuro.   

 

Principais atividades desenvolvidas pela IES 

 Nova posse da CPA 2014 
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 Feedback docente, através de carta personalizada, entregue pelo coordenador do curso para os 

docentes, e pela pró-reitora de graduação, para os coordenadores de curso.  

 Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica:  

- Disponibilização do Relatório da CPA aos gestores; bem como disponibilização do Documento 

na Biblioteca, na Sala dos Professores e de forma virtual, no site da IES;  

- Apresentação do Relatório para Coordenadores, Docentes e líderes de turmas;  

- Envio de cópias do Relatório para os setores de interesse;  

- Realização de eventos para alunos, funcionários e docentes para divulgação das demandas e 

metas institucionais;  

- Divulgação das informações sobre os resultados da avaliação institucional, nos principais 

quadros de avisos da IES.     

 

Análise dos resultados  

Os resultados avaliativos são ferramentas gerenciais para a evolução do Centro Universitário Estácio da Bahia 

– ESTÁCIO FIB. Os gestores da IES buscam investir anualmente em ações de melhoria para o desempenho 

institucional a partir desses resultados das avaliações externas, e autoavaliação Institucional Interna - realizada 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Nessas avaliações encontram-se pareceres relacionados às dez 

dimensões do SINAES avaliadas e recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os setores da 

Instituição, a partir do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As oportunidades para 

melhorias e os pontos fortes identificados no processo de avaliação contribuem para a definição das 

estratégias da Instituição (diagnóstico interno). Os resultados (avaliação dos indicadores) contribuem para a 

avaliação do desempenho das estratégias e iniciativas implantadas no ciclo anterior, direcionando a revisão 

estratégica ou a manutenção das estratégias desenvolvidas. 

 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
 

Principais atividades desenvolvidas pela IES: 

 

1. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Centro Universitário Estácio da Bahia de 2013 – 2017 

foi construído com a participação da comunidade universitária em seus diferentes contextos, que se 

entrecruzam e se sustentam para abrir vias de acesso ao conhecimento e, tem em vista o atendimento aos 

anseios da sociedade, que, por meio de suas entidades e representações exerce o seu direito de interferir 

nos rumos da educação, principalmente no âmbito do ensino superior. A construção do PDI contou com a 

assessoria da Comissão Própria de Avaliação (CPA), com reflexões a partir dos resultados da Avaliação 

Institucional, no sentido de atender às necessidades de melhorias e dar ênfase aos pontos fortes do 

processo formativo e institucional; 
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2.  A nossa missão é educar para transformar e promover a formação e ascensão profissional dos nossos 

alunos, através de uma educação de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos; 

3.  A visão da IES é ser reconhecida como a melhor opção em Educação Superior na região na qual está 

inserida;   

4. A IES definiu suas metas institucionais (vide item 2 deste Relato); 

5. Investimento nos Planos de Cargos e Salários dos Docentes e Técnico-administrativos; 

6. Implantação do Programa de Incentivo à Qualidade Docente - PIQ Formação Continuada, programa de 

capacitação voltado ao aprimoramento acadêmico do professor,  na modalidade EAD; 

 

Desenvolvimento e ampliação de ações voltadas para o cumprimento da responsabilidade socioambiental que 

se concretizam por meio de projetos nas áreas de arte, cultura, cidadania, educação, mercado de trabalho, 

inclusão de portadores de necessidades especiais, meio-ambiente e saúde. 

 

Responsabilidade Social da Instituição 

Principais atividades desenvolvidas pela IES: 

 A ação em destaque é a criação e desenvolvimento do Anuário de Responsabilidade Social. 

 A Responsabilidade Social é considerada como um dos eixos norteadores das políticas institucionais 

para a Extensão, através da articulação das Atividades Acadêmicas Complementares - AACs à 

cidadania. Os Programas de Extensão e Projetos de Responsabilidade Social promovem ações para a 

comunidade universitária e a sociedade. 

 Garantia do Selo Instituição Socialmente Responsável promovida pela Associação Brasileira de 

Mantenedores de Ensino-ABMES.  

 

Destacamos algumas ações desenvolvidas em 2013/2014:  

 

a) Seminário Marco Civil da Internet: visa conhecer a LEI 12.965, de 23 de abril de 2014, que busca 

disciplinar o uso da rede de Internet, garantindo os direitos fundamentais previstos na Constituição, 

com medidas para preservar a liberdade de expressão e privacidade;  

b) I Seminário de Pesquisa em Direito: divulgação dos grupos de pesquisa em Direito e incentivo ao 

corpo docente a desenvolver outros projetos de pesquisa em Direito;  

c) II Workshop de Ética na Segurança: criação de um ambiente favorável à discussão e disseminação de 

posturas éticas junto à academia e ao mercado de trabalho;  

d) I Fórum Gestão de Talentos e Carreira: visa despertar e motivar os discentes dos cursos de 

Administração e Logística para o tema relevante que é a gestão de talentos e planejamento de carreira 

profissional;  
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e) Projeto de Sustentabilidade - RH DIA FELIZ Atuação e Cidadania: promoção da Sustentabilidade e da 

Responsabilidade Social em ambientes de Instituições de Caridade que necessitam de apoio para a 

sobrevivência de pessoas, com dignidade;  

f) Acessibilidade - Ledores para alunos com necessidades especiais: seleção de ledores na comunidade 

discente para acompanhamento e ajuda de alunos com necessidades especiais;   

g) Logística Solidária: desenvolvimento de Fluxo Logístico para arrecadação de alimentos, 

armazenamento, distribuição a instituições filantrópicas;  

h) Projeto Social Estácio FIB na Comunidade: projeto realizado no Bairro da Paz, promovendo cidadania, 

educação, para crianças carentes, através de palestras, oficinas e aulas;  

i) Coletivo Coca-Cola: projeto de capacitação de jovens carentes, foco na empregabilidade, em parceria 

com a NORSA COCA COLA, buscando a inserção no mercado de trabalho);  

j) NPJ - Balcão de Justiça: Laboratório do Curso de Direito, acessibilidade ao judiciário e orientação 

jurídica ao cidadão carente, voltados para as áreas cível/família e trabalho;  

k) BUS-U solução de mobilidade urbana: fornece a previsão de chegada dos ônibus nos pontos de 

paradas utilizando o Georeferenciamento;  

l) Seminário Serviço Social em Comunidades: entrelaçando serviços e saberes;  

m) Fórum de Desenvolvimento Social: projeto Integrado em áreas urbanas e carentes; e  

n) Trote Solidário: coleta e distribuição de gêneros de primeira necessidade às instituições filantrópicas e 

a doação de sangue ao HEMOBA.    

 

Outras ações poderão ser vistas no momento da visita in loco.    

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Principais ações de Ensino 

O Centro Universitário Estácio da Bahia busca assegurar a relação entre ensino, pesquisa e extensão, 

associados à inovação tecnológica e afirmação dos valores culturais, éticos e profissionais. 

• Os Projetos Pedagógicos dos cursos foram elaborados a partir de uma construção coletiva, através do 

Sistema Gestão do Conhecimento - SGC onde professores e coordenadores asseguram a qualidade e o 

cumprimento das DCNs e os Requisitos Legais. 

• Implantação de um modelo de Ensino que caminha em consonância com as expectativas e os anseios 

do mercado de trabalho. Este modelo é formado por: a) Material didático; b) SGC; c) Sistema de 

Gestão de Serviços-SGS; d) Banco de Questões-BDQ; e) Prova Integrada; f) Biblioteca Virtual; g) 

Webaula e h) Programa de Incentivo a Qualificação Docente – PIQ. 

• Implantação das Atividades Estruturadas que compõem a matriz curricular dos cursos e colaboram 

para desenvolver a autonomia dos estudantes, que devem praticar o conteúdo aprendido em sala de 

aula, por meio de exercícios de autocorreção, casos concretos, projetos e estudos dirigidos.  

• Biblioteca Virtual: Além do acesso aos livros disponíveis na Biblioteca de cada campus, a Estácio FIB 

oferece aos estudantes e professores o acesso virtual a diversos livros pela Biblioteca Virtual. A partir 
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do login com a matrícula (docente  ou discente), é possível a leitura gratuita das publicações na tela do 

computador, a compra com desconto dos exemplares ou a impressão parcial ou integral dos livros a 

preços inferiores aos de cópias reprográficas.   

• Portal Periódicos EBSCO - a Estácio FIB também disponibiliza acesso ao Portal de Periódicos EBSCO, via 

sistema de Biblioteca, disponível na “Página do Professor” e no Sistema de Informações Acadêmicas - 

SIA  - do aluno. Temos periódicos nos mais diversos idiomas e de diversos países.  

• Projetos interdisciplinares, especialmente entre as áreas. 

• Implantação de Programas de Monitorias. 

• Regulamentação do TCC - Trabalho de Conclusão de Curso Institucional e/ou por curso. 

• Atividades práticas e estágio - Estágio Curricular obrigatório ou o Estágio profissional não obrigatório. 

• Implementação de um ambiente moderno e exclusivo que promova a integração Empresa-Escola, 

através do Espaço Estágio Emprego Egressos - E4. 

• Ofertas de cursos de Pós-Graduação nas áreas de Educação, Saúde, Gestão e Engenharia, cumprindo 

as metas estabelecidas. A Pós-graduação da IES possui política e regulamento próprios, considerando a 

legislação em vigor. 

 

Principais Ações de Pesquisa 

 Foi empossada a nova Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão a qual coordena e 

supervisiona as atividades acadêmicas docentes e discentes relativas aos Cursos de Pós-Graduação e 

às atividades de Pesquisa, de Extensão e de Promoção Cultural. 

• Organização do Colegiado de Doutores. 

• Revisão do Comitê Institucional de Pesquisa (CIP) que tem como objetivos dar suporte científico e 

acadêmico às atividades, selecionando, avaliando e acompanhando os projetos em andamento. 

• Regulamento institucional de Pesquisa e Iniciação Científica, revisado. 

• Foi criada a Revista Ciência (In) Cena, periódico eletrônico da IES, com o objetivo de contribuir para a 

publicação e divulgação de estudos científicos de professores e alunos pesquisadores. 

• Lançamento dos editais para a seleção de projetos de pesquisa de professores,  programa de bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) e do programa de bolsas voluntárias (PVIC).  

• Reestruturação do Núcleo de Pesquisa – NUPE. 

• Implantação do “Projeto Pesquisa em Ação”. 

• Atividades realizadas em 2013/2014:  

a) Seminário de Pesquisa, em outubro de 2013, o Programa Pesquisa em Ação, com o objetivo de 

apresentar, discutir e divulgar resultados de pesquisas de professores do Centro Universitário, com a 

participação de alunos e de professores envolvidos com a pesquisa. O Programa movimentou cerca de 

400 alunos que participaram das atividades;  

b) Foi realizado em 2013 um treinamento para alunos bolsistas e voluntários sobre a construção de 

projeto de pesquisa, com a participação de 45 alunos de diferentes cursos.   

c) Iniciamos em 2013 um processo de resgate de submissão de projetos de pesquisa, através dos 

órgãos de fomento do Estado da Bahia.  Em 2013, submetemos dois projetos do Curso de Engenharia 

Mecânica e registramos a participação de um dos nossos docentes em projetos externos;  

d) Em 2014.1 submetemos um projeto para eventos científicos e fomos aprovados; 



 

33 

 

e) Em 2014, além das atividades de pesquisa, de reuniões regulares do CIP, foi programado pelo 

Núcleo de Pesquisa um “Fórum de Ciência, Educação e Inovação Tecnológica: diálogos para 

sustentabilidade”, com o apoio da Fundação de Amparo à pesquisa (Fapesb), realizado nos dias 29, 30 

e 31 de outubro de 2014.  

• Vale destacar ainda que a IES  atualmente possui 3 alunos no projeto Ciência sem Fronteiras, sendo 1 

aluno do curso de Direito e 2 alunos de Engenharia Mecânica. Adicionalmente, temos a 1º equipe 

aprovada de IES privada da Bahia – Optimus, na competição do SAE Brasil Aerodesign, na etapa 

nacional que tem apoio institucional do Ministério da Educação e apoio da EMBRAER.   

 

Principais Ações de Extensão 

• O Regulamento institucional de Extensão foi revisado; 

 

• Criação do Núcleo de Extensão, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, com 

as atribuições de implementar a Política de Extensão da IES e promover a articulação e a integração 

entre extensão, ensino e pesquisa nas diferentes áreas, abrindo espaços para apresentação de 

alternativas, provenientes da pesquisa e do ensino, para soluções de problemas e atendimento a 

necessidades da sociedade, no âmbito de competência da IES. 

 

• O Núcleo de Extensão desenvolve atividades em 4 categorias:  

 

a) Programa: Conjunto de ações de caráter orgânico-institucional, de médio a longo prazo, com clareza 

de diretrizes e orientadas a um objetivo comum, articulando projetos e outras ações existentes 

(cursos, eventos, prestação de serviços e produção acadêmica), inclusive de Pesquisa e Ensino.;  

b) Projeto: Conjunto de ações processuais e contínuas de caráter educativo, social, cultural, científico ou 

tecnológico, com objetivo bem definido e prazo determinado. O projeto pode estar vinculado a um 

Programa (forma preferencial) ou ser registrado como projeto sem vínculo. Estão incluídas na 

proposta do projeto atividades como: curso, evento e prestação de serviços, quando forem realizadas 

de forma integrada. Excluir: curso, evento e prestação de serviços, quando realizados de forma 

isolada; 

c) Curso: Conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico ou prático, presencial ou à 

distância, planejadas e organizadas de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e 

processo de avaliação; Evento: Ações que implicam na apresentação e exibição pública e livre, ou 

também com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico 

desenvolvido, conservado ou reconhecido pela instituição;  

d) Publicações: Caracterizam-se como a produção de publicações e produtos acadêmicos decorrentes 

das ações de extensão, para difusão e divulgação cultural, científica ou tecnológica. 

 

Foram criados, também, 4 eixos temáticos:  
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a) Cidadania: eixo que valoriza as competências do ser humano na vida em sociedade. Promove o 

desenvolvimento sustentável da comunidade por meio da inclusão, igualdade social, capacitação e 

formação da cidadania;  

b) Saúde: eixo que trata do cuidado humano individual e coletivo por meio de serviços de saúde, esporte, 

lazer e outras ações educativas com vistas à qualidade de vida. São promovidos atendimentos à 

população, serviços de orientação, prevenção, assistência e reabilitação, além do bem-estar dos 

outros seres vivos e do seu ecossistema;  

c) Meio Ambiente: eixo que desenvolve a consciência socioambiental, com projetos e ações de educação 

ambiental e melhoria da qualidade de vida; e  

d) Cultura: eixo que fortalece a importância da preservação do patrimônio e da memória cultural por 

meio de ações culturais e educacionais que ressaltem a arte e a cultura como agentes de 

transformação, para detectar tendências e gerando oportunidades. 

 

Comunicação com a Sociedade 

Principais atividades desenvolvidas pela IES 

 

1. Ações de comunicação com a sociedade 

 

A Comunicação Externa do Estácio FIB tem trabalhado no sentido de firmar sua imagem, no cenário 

educacional baiano, através de ações estratégias de marketing, com frequentes propagandas televisivas, em 

canais locais de grande audiência em horários nobres, propagandas em Rádio, Revistas, Jornais, Outdoors, 

Mala direta, Panfletos, Internet, telemarketing e envio de releases para veículos de comunicação, além de 

utilizar as redes sociais como Facebook, Instagram e Twiter.  

 

A IES estabelece ainda comunicação com o público externo através das parcerias e convênios estabelecidos 

com empresas da região na qual está inserida, além de utilizar patrocínio do “Guia do Estudante”, visibilidade 

nos sites de busca como Google, Yahoo, Msn, UOL. Utilizamos também a segmentação e performance da 

“RealMedia”, “QuinStreet”, “SejaBixo”, “Dq&a”, “Google”.  Em períodos de campanhas de vestibular, ficamos 

em média 60 dias na TV com VTs de 10s, sendo 30 dias no primeiro semestre e 30 dias, no segundo. 

 

O site institucional (www.estacio.br) permite visualização da estrutura organizacional, cursos de Graduação e 

Pós-graduação ofertados e seus conceitos no MEC, oportunidades de Estágios e Empregos, localização, áreas 

de Pesquisa, Extensão, Responsabilidade Social, Sustentabilidade, Monitoria, Atividades Complementares, hot 

sites para a divulgação de eventos e promoções, CPA e resultados das avaliações internas, editais e notícias e, 

ainda, uma comunicação direta através do sistema de Ouvidoria e Fale Conosco.                   
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Canais de comunicação e sistemas de informação 

a) Página na Internet e sistema de Intranet;  

b) Boletim Eletrônico com periodicidade semanal;  

c) Blog;  

d) Elemídia;  

e) Wallpaper;  

f) Testeira de monitor;  

g) Banners;  

h) E-mails;  

i) Murais;  

j) Conecta 

k) SIA – Sistema de Informações Acadêmicas.  

 

 

 A Intranet é o canal oficial de informações criado com o objetivo de promover o alinhamento e 

atualização das informações institucionais, com agilidade no fluxo comunicacional. 

 O Conecta é nossa rede social corporativa, e é o principal canal de comunicação interativo da 

Instituição, que aproveita a usabilidade da plataforma de redes sociais e a familiaridade do usuário 

para promover o compartilhamento e a colaboração entre os colaboradores. 

 O E-mail e Grupos de e-mails são definidos por perfil e área de conhecimento 

 O SMS é o canal utilizado para a divulgação de informações curtas sobre algum tipo de ação 

institucional. 

 Os Murais estão disponíveis em todos os ambientes da IES para que sejam afixadas as mensagens e 

campanhas internas que merecem uma visibilidade e cobertura maior 

 O Lync é um aplicativo que permite aos colaboradores da ESTÁCIO FIB estabelecer uma conexão 

virtual onde é possível conversar, compartilhar a área de trabalho e seus aplicativos e trabalhar junto 

em tempo real, direto de seu computador. 

 A Gestão à Vista consiste na divulgação de quadros e displays (físicos e eletrônicos) com os resultados 

das diversas áreas da Instituição 

 Adpweb é um sistema administrado pelo RH da instituição que, além de administrar as atividades 

relacionadas à folha de pagamentos, permite um contato direto com todos os colaboradores, 

administrativos e docente, ativos através de e-mails.  

 O SIA - Sistema de Informações Acadêmicas permite uma base de dados da vida acadêmica dos alunos, 

bem como a integração de informações gerais da IES. Aos alunos, estão disponíveis no SIA os serviços 

de Biblioteca Virtual, Secretaria Virtual (serviços de Requerimentos on line), Calendário Acadêmico, 

Campus Virtual, vagas para Estágios e Empregos dentre outras facilidades. Aos docentes, o SIA permite 

acesso às pautas para lançamento de frequência e notas, Biblioteca Virtual, lançamento de conteúdo e 

quadro de horário. Para os gestores e colaboradores, o SIA permite o acesso, através da matricula, aos 

links da área sob sua responsabilidade, desta forma quem atua com a área financeira apenas possui 

acesso a esta, e assim por diante. Dentro do SIA também está alocado o Painel do Professor, uma 

página com informações e notícias do interesse dos professores da IES, incluindo, tanto as demandas 
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internas como lançamento de notas e frequência e calendário acadêmico, por exemplo, quanto às 

informações pertinentes à vida acadêmica em geral, como possibilidades de publicação e editais de 

financiamento abertos. 

 

Ouvidoria 

Visando ouvir as opiniões, reclamações, sugestões e denúncias, garantindo o princípio da ética, da 

eficiência e da transparência em suas relações com a comunidade interna e externa, foi implementada a 

ouvidoria com atendimento presencial do Ouvidor, além de um link para acesso de toda a comunidade 

acadêmica no SIA. 

 

Todos os requerimentos e reclamações dos discentes, quando não atendidos, também são encaminhados 

diretamente para a Ouvidoria, garantindo autonomia nos posicionamentos e averiguação dos fatos, 

criando assim, uma maior credibilidade através da agilidade nos encaminhamentos e posicionamentos, 

além de imparcialidade na análise e postura diante dos manifestantes.  

 

Políticas de Atendimento aos Discentes  

Principais atividades desenvolvidas pela IES: 

 

1. Criação do Núcleo de Acessibilidade -NAE que tem por finalidade acompanhar os alunos ao longo da 

graduação (desempenho, avaliação, trabalhos, provas e frequência), assistindo-os em suas dúvidas e 

ansiedades, favorecendo o desenvolvimento pessoal, social e cultural, essenciais à formação deste 

futuro profissional, possibilitando-lhe uma participação efetiva na melhoria da qualidade de 

ensino.  Assim, é formado por uma Equipe Multidisciplinar com psicopedagoga que faz atendimento 

psicopedagógico aos alunos, com ênfase nos aspectos afetivos e no processo de ensino-aprendizagem 

e atendimento psicológico. 

2. Ampliação do E3 para E4 - Espaço Estágio Emprego Egressos - ambiente exclusivo onde o aluno e 

egressos tem a oportunidade de interagir com nossos profissionais para receber orientações e tirar 

suas dúvidas sobre estágio, emprego, carreira, além de ficar informado sobre os eventos da IES. No E4 

o aluno também pode interagir com as empresas e conhecer as tendências do cenário corporativo, 

ampliando suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Destaca-se ainda que, ao Espaço 

Estágio Emprego compete a administração e a supervisão das atividades e programas de estágio 

supervisionado (curricular) e de estágio extracurricular dos alunos dos Cursos de Graduação da IES. 

3. Atendimento agendado, com hora marcada para falar com o coordenador, disponível no SIA. 

4. Secretaria Virtual onde o aluno poderá solicitar qualquer documento acadêmico 

5. Biblioteca e a Biblioteca Virtual 

6. Webaula ferramenta que propicia uma interação entre professor e acadêmico, além dos demais 
participantes do processo como, tutores, apoio técnico-pedagógico entre outros 
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7. Programas de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico:  

a) Os Cursos de Nivelamento na modalidade on line – como reforço acadêmico em áreas de Língua 
Portuguesa; Matemática; Física; e Conhecimentos Gerais.  

b) Programa de Monitoria – proporciona ao educando oportunidade de vivenciar o exercício do 

magistério, na expectativa de poder influenciá-lo na escolha por essa nobre profissão, já que, no 

papel de monitor, desempenha as funções de ensino, pesquisa e extensão. O monitor tem papel 

fundamental no apoio aos discentes, pois participa da elaboração dos planos de trabalho com o 

professor responsável, auxilia o professor na realização de trabalhos e experimentos, estando 

aptos a auxiliar os discentes, orientando e esclarecendo dúvidas em atividades de classe, campo, 

laboratório e demais atividades propostas pelo docente. 

c) Programa de Iniciação Científica – está a serviço do Ensino e da Extensão, funcionando como uma 

abordagem metodológica, sob a forma de prática investigativa, para o desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem e atividade de extensão. O Programa tem como objetivo propiciar 

a inserção dos alunos no processo de investigação cientifica, despertando interesse, ativando 

vocações e mobilizando talentos entre estudantes de graduação, preparando-os para a educação 

continuada.  

d) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso/Orientação à 

Monografia, conforme nomenclatura específica dos cursos, propicia, ao acadêmico dos últimos 

semestres, a oportunidade de desenvolvimento de trabalho científico em uma área específica de 

sua escolha sob orientação de um docente da área. O TCC é regido por regulamentação própria, 

podendo ser apresentado como monografia, artigo científico, projeto, produto, eventos ou 

similares. 

e) Projetos de Extensão – proporcionam ao aluno oportunidades de capacitação e participação em 

cursos e atividades, além de ampliar suas atribuições de responsabilidade social. 

f) Atividades Acadêmicas Complementares – são componentes curriculares de caráter acadêmico, 

científico e cultural, e o foco principal é o estímulo à prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais e interdisciplinares. Promovem a articulação com as demais atividades 

acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 

8. Programas de Apoio à Prática Profissional - integram as políticas de atendimento aos alunos, sendo 

representadas nas atividades de estágio e por meio da política de relações e parcerias com instituições 

e empresas que promovem a divulgação de vagas de emprego  e consequente inserção do aluno no 

mercado de trabalho. 

9. Bolsas: O Centro Universitário Estácio da Bahia concede também bolsas de 100% do valor das 

mensalidades para funcionários alunos e seus dependentes nos cursos de Graduação.  Dependentes 

dos docentes da IES, a despeito da sua carga horária, têm direito a 40%.    

10. O Centro Universitário Estácio da Bahia possui ainda outros programas que facilitam o acesso e 

permanência ao Ensino Superior de estudantes em situação econômica desfavorecida, a exemplo do 

programa de “Bolsa Educa Mais Brasil” que oferece uma nova oportunidade de ingresso no Ensino 
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Superior a estudantes que não podem pagar uma mensalidade integral. A proposta do “Educa Mais Brasil” é 

oportunizar pessoas que pretendem se qualificar, proporcionando bolsas com descontos de 50%, aprovadas 

antes mesmo de o aluno prestar o vestibular na Instituição de interesse. Além da mensalidade reduzida, a 

vantagem do programa é dispensar a cobrança após a formatura. Como o “Educa Mais”, temos o “Quero 

Bolsas”, “Mais Estudos” e “Ideal Invest”- esses três últimos com 20% de desconto. 

11. Outra forma de atendimento ao aluno é o programa intitulado “Estácio Segura suas Pontas”- o qual 

garante a mensalidade do aluno caso venha a ficar desempregado involuntariamente e, desde que 

tenha permanecido pelo menos um ano no último emprego (CLT).  Para fins de indenização o aluno 

deve estar matriculado e desempregado há mais de um mês.        

12. Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) que tem como finalidade o desenvolvimento da 

pesquisa por docentes e estudantes da sua comunidade acadêmica, e tem como objetivo garantir o 

aprimoramento da formação dos alunos de graduação, inserindo-os no ambiente de pesquisa e 

produção-científica, despertando vocações e incentivando os que se destacam em seu desempenho 

acadêmico. O PIBIC é composto de bolsas oferecidas pela própria Instituição e por órgãos de fomento 

à pesquisa, tais como: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), Conselho 

Nacional de Desempenho Científico e Tecnológico (CNPq) e outros.  

13. Projetos de Extensão – por meio da Política Institucional de Extensão, tem como finalidade beneficiar 

mutuamente estudantes, professores e comunidades onde atua.  

14. Revista Ciência (In) Cena, criada para publicar trabalhos de docentes, discentes e pesquisadores de 

outras instituições, desenvolvida em meio eletrônico de modo a facilitar o acesso a um quantitativo 

mais expressivo de leitores. 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Políticas de Pessoal 

Principais atividades desenvolvidas pela IES 

 

O ESTÁCIO FIB protocolou o Plano de Carreira Docente na SRTE/BA, em 3/09/2013. O Plano foi homologado 

pela Portaria nº18 de 1/11/2013 (DOU 25/11/2013) e tem como objetivos:  

 

1. Orientar o ingresso, a promoção, a ascensão e a progressão funcional, o regime de trabalho e as 

atividades do Corpo Docente;  

2. Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional do mesmo; e  

3. Estimular o docente no exercício eficiente e eficaz das funções que lhe cabem desempenhar.  

4. Reorganização do quadro docente para garantir o requisito legal mínimo de qualidade. 

5. O ESTÁCIO FIB tem hoje 328 docentes sendo: 92 (28,05,88%) especialistas, 175 (53,35% ) mestres, 61 

(18,81%) doutores. Temos assim 71,95% de docentes com formação stricto sensu. Destes, 218 

(66,47%) são horistas, 26 (8,87%) docentes em tempo parcial e 81 (24,7%), em tempo integral,  

6. Normas e procedimentos de contratação docente. 

7. Estabelecimento de procedimento para substituição de professor. 
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8. Estabelecimento de procedimento para Substituição efetiva e seus procedimentos. 

9. Estabelecimento de procedimento para Substituição eventual de professores. 

10. Expansão do corpo docente 

11. Melhoria dos processos internos da Central de Atendimento ao Docente - CAD.  

 

 

Ações de Destaque: 

 

• O ESTÁCIO FIB - Centro Universitário Estácio da Bahia preza a valorização e aperfeiçoamento dos seus 

docentes e técnico-administrativos. O programa de qualificação e capacitação pela Universidade 

Corporativa do Estácio (EDUCARE) que visa melhorar o desempenho dos docentes, através do 

desenvolvimento contínuo das competências organizacionais e, consequentemente, de uma atuação 

mais eficiente e eficaz dos nossos colaboradores.  

• O PIQ Formação Continuada propõe uma reflexão sobre a prática docente, partindo de um olhar sobre 

a prática pedagógica, o cotidiano da sala de aula, para chegarmos a uma fundamentação teórica que 

embasa o trabalho do modelo de ensino superior adotado pelo Estácio. Atualmente temos disponível 

um portfólio de 12 cursos on line nos quais o professor poderá se inscrever e cursar em momento 

específico no calendário acadêmico 1. Avaliação do processo de ensino e aprendizagem; 2. Cuidados 

com a voz; 3. Educação e Sustentabilidade; 4. Elaboração de questões: um estímulo à aprendizagem; 5. 

Ensino superior e tecnologias da informação e comunicação; 6.Interatividade em sala de aula: a 

relação professor e aluno; 7.Mediação pedagógica em EAD: princípios e procedimentos de ensino em 

ambiente virtual de aprendizagem; 8. Metodologia de Estudo do caso concreto; 9. Metodologias e 

estratégias de ensino; 10. Modelo de Ensino Estácio; 11. Planejamento de Ensino e 12. Uma Leitura 

sobre a leitura: pensamento, tipologia, interpretação e atuação docente). Todos os cursos são 

certificados pela EDUCARE. 

• PIQ Fórum  - considerado como o maior evento acadêmico da Estácio, do qual a IES participa. O Fórum 

vem se firmando como uma grande contribuição para a concretização da missão e a difusão dos 

valores organizacionais, ao reunir, anualmente, representantes de todos os cursos e IES do Grupo 

Estácio   para discutir e analisar propostas educacionais e melhorias  para o ensino. 

• O Fórum Docente Bahia ocorre uma vez ao ano e integra todo o seu corpo docente, em tempo e 

espaço, para discussões a cerca do Ensino, Plano de Carreira e Gestão da IES, bem como apresentação 

de boas práticas acadêmico-pedagógicas e palestras com profissionais renomados que estimulam 

reflexões e agregam valor à qualificação docente. 

• O PIQ Mérito  tem duas ações importantes: a) Reconhecimento e incentivo à produção científica - 

Concurso Nacional Interno de Produção Científica, Projetos de Extensão e Ensaio que premia 

anualmente 70 trabalhos e b) Concessão de bolsas para cursos de Pós-graduação stricto sensu, de 

programas internos e externos, para estimular a titulação do professor, atendendo às necessidades 

das áreas de conhecimento. A ESTÁCIO FIB já foi contemplada pelo PIQ Mérito com bolsas de 

mestrado e bolsas de doutorado.   

• O PIQ Remuneração, que tem como princípio a meritocracia aplicada ao corpo docente e 

coordenadores de curso, identificando e reconhecendo os professores que mais se destacam nas suas 
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atividades, por meio da Remuneração Variável - RV Docente, contempla 20% da base de professores 

em destaque em lançamentos de nota, frequência e conteúdo, fechamento da pauta e participação no 

PIQ Formação Continuada. O objetivo da RV Docente é incentivar a busca da excelência de ensino na 

construção de um ambiente universitário estimulante e de alta qualidade. Todas essas políticas 

garantem o crescimento contínuo da formação dos docentes.  

 

Benefícios docentes e administrativos 

• Plano de Saúde AMIL e MEDIAL  

• Plano Odontológico AMIL 

• Vale Transporte 

• Auxílio alimentação  

• Bolsas de estudos para graduação e pós-graduação 

• Bolsas de estudos na graduação para dependentes diretos (cônjuge e filhos) 

 

 

Organização e Gestão da Instituição 

 

A Administração superior da ESTÁCIO FIB é exercida pela Reitoria e seus órgãos colegiados.  

De acordo com o Estatuto Social do Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB, a Reitoria é       

constituída pelo Reitor, seu Presidente; Pró-Reitor de Graduação; Pró-Reitor de Pós Graduação, Pesquisa e 

Extensão; e, Pró-Reitor de Administração e Finanças.  

 

Conselho Superior Universitário – CONSUNI 

 

É o órgão máximo de natureza normativa, consultiva, deliberativa do Centro Universitário Estácio da Bahia. 

Reúne-se ordinariamente, uma vez por semestre, e extraordinariamente quando convocado pelo Reitor, por 

iniciativa própria ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros que o constituem. 

 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão-CONSEPE 

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), é o órgão superior com funções deliberativas, 

normativas e consultivas sobre matéria acadêmica, didático-pedagógica, científica, cultural e artística, é a 

última instância de deliberação para recursos nessas áreas do Centro Universitário Estácio da Bahia. Reúne-se 

ordinariamente, bimestralmente, e extraordinariamente quando convocado pelo Reitor, por iniciativa própria 

ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros que o constituem. 

 

Principais atividades desenvolvidas pela IES 

 Posse do novo Reitor em outubro de 2012. 

 Reestruturação das Pró-Reitorias.  

 Posse da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.  

 Posse do novo Conselho Universitário (CONSUNI). 
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 Posse do novo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

 Posse da nova Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 Posse de novo Ouvidor. 

 Reestruturação da Secretaria Geral e Expedição de Diplomas.  

 Substituição de coordenadores da área de Engenharia. 

 Reorganização dos NDEs de cursos de Graduação. 

 Implantação do Programa de Excelência em Gestão – PEG. 

 Implantação do Programa Benchmarketing. 

 Reestruturação do organograma do ESTÁCI FIB (que poderá ser visto na visita in loco).
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Sustentabilidade Financeira 
 

A gestão se orienta  para administrar os recursos financeiros de maneira sustentável, buscando equilíbrio 

entre receitas, geração de fluxo de caixa, custos e despesas e, por fim, os 

investimentos realizados decorrentes da atividade. 

 

Principais atividades desenvolvidas pela IES: 

 

• A IES obteve um crescimento de 22% da ROL (Receita Operacional Líquida), em 2013, sobre o 

resultado de 2012, e previsto 18% em 2014 sobre o resultado de 2013,  decorrente do crescimento da 

base de alunos e melhor gestão dos recursos. 

• Os programas como acesso a oportunidades de emprego, por meio do espaço Estágio e Empregos, 

oferta e acompanhamento dos programas como o PROUNI, FIES e ofertas de bolsas de estudo são 

utilizados como mecanismos de gestão da receita. 

• Os programas governamentais como PROUNI e FIES tiveram um significativo crescimento entre 2013 

e 2012, respectivamente 50% e 68%, evidenciando o papel social desenvolvido pela IES.  

• Para o acompanhamento da inadimplência, existe na IES uma Central de Atendimento Financeiro que 

trabalha exclusivamente com a negociação de débitos dos alunos e oferta de financiamentos 

estudantis, visando possibilitar ao aluno a continuidade dos estudos.  

• Foi realizado um expressivo investimento na remuneração docente, viabilizado por meio da 

implantação de Plano de Cargos e Salários, cerca de R$ 18 milhões, em 2012, e R$ 22 milhões na 

remuneração docente, em 2013, representando 28% e 27% da Receita Operacional Líquida (ROL) da 

Estácio FIB. Além disso, foram investidos R$ 5,5 milhões e cerca de R$ 6 milhões na remuneração 

administrativa, em 2012 e 2013, representando 8% e 7% da ROL.  

• Adesão a projetos sustentáveis e que implicam em redução de custos e benefícios ambientais foram 

implantados, a exemplo da migração para o Mercado livre, o que gerou uma economia de 42% no 

consumo de energia elétrica; troca de lâmpadas e atualização do parque de ar-condicionado; 

consumo consciente, dentre outros. 

• A oferta gratuita de tablet e material didático aos discentes é orçada como despesa da IES, 

alcançando o montante de R$ 884.000 e R$ 1,2 milhão em 2012 / 2013, evidenciando o compromisso 

do Estácio FIB com a qualidade do ensino. 

• As despesas tiveram um montante de R$ 18 milhões em 2012 e R$ 20 milhões em 2013, 

representando 28% e 25% da Rol, índice saudável dentro da área de educação, além de uma melhor 

gestão que possibilitou a redução percentual do índice. 

• Como resultado da excelência da gestão financeira, a IES obteve 51% de crescimento (2013 x 2012) e 

previsão de crescimento de 60% (Previsto 2014 X Real 2013) no EBITDA (Earnigs Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization), medida financeira utilizada para mensurar o Lucro 

Operacional, demonstrando a capacidade de sustentabilidade financeira do Estácio FIB 

 

Em relação aos investimentos, a IES realizou um forte investimento na infraestrutura, aquisição de 

equipamentos para laboratórios, ampliação de portfólio dos cursos, aquisição de novas carteiras, dentre 

outros, totalizando mais de R$ 2 milhões em 2012, dos quais 541.000 com acervo, cerca de R$ 900.000 

em 2013, e R$ 3 milhões (previsto) em 2014. 
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DESTAQUE DE INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2012 

ITEM VALOR R$ OBJETIVO 

Espaço Estágios e Empregos 80.000 Ampliar acesso dos discentes 

Aquisição de 380 
computadores 

500.000 
Ampliar acesso para pesquisa/ melhoria dos cursos de SI 
e redes 

Criação do laboratório IMAC 90.000 
Possibilitar acesso ao discente de laboratório único 
dentro da área de publicidade na Bahia. 

Reestruturação do RTVC 437.000 
Melhorar substancialmente a estrutura de laboratórios 
para os cursos de jornalismo / publicidade 

Aquisição de acervo 541.000 
Melhorar substancialmente oferta de acervo em todos 
os cursos 

Criação do Núcleo Integrado 
de Psicologia 

48.000 
Viabilizar a aprendizagem teórico-prática do discente, 
por meio de estrutura integrada de laboratórios. 

Criação do Laboratório 3D 48.000 
Ampliar possibilidade de ensino-aprendizagem, por 
meio da criação de laboratório único no Estado. 

Nova estrutura de 
atendimento (Secretaria) 

100.000 Melhorar a estrutura de atendimento ao discente 

Instalação WIFI 10.000 Possibilitar acesso digital aos discentes 

Pintura externa 265.000 Melhorar a infra do campus 

Criação de auditório 60.000 
Melhorar infra existente para a realização de encontros 
acadêmicos 

Total investido 2.179.000  

 

DESTAQUE DE INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2013 

 

 

 

ITEM VALOR R$ OBJETIVO 

Aquisição de acervo 
                            
91.269,00  

Melhorar substancialmente oferta de acervo em 
todos os cursos 

Aquisição de Carteiras 
                          
248.339,00  

Ampliar quantitativo de carteiras nas salas de 
aula. 

Melhoria dos laboratórios 
                          
203.180,00  

Melhorar substancialmente os equipamento 
dentro dos laboratórios existentes. 

Aquisição de Desktops 
                            
25.576,00  

Aquisição de computadores para montagem de 
1 laboratório adicional de informática 

Obras de Infra 
                          
330.790,00  

Melhoria da Infra do campus, como pintura da 
fachada e manutenção dos telhados. 

Total investido 
                          
899.154,00  
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DESTAQUE DE INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2012 

ITEM VALOR R$ OBJETIVO 

Aquisição de acervo 
                          
138.650,08  

Melhorar substancialmente oferta de acervo 
em todos os cursos 

Criação de novos laboratórios 
                          
731.701,05  

Aumentar a oferta de laboratórios nas áreas 
de saúde e engenharia. 

Aquisição de acervo - Direito 
                          
478.300,00  

Possibilitar acesso ao discente de laboratório 
único dentro da área de publicidade na Bahia. 

Aquisição de Carteiras 
                          
129.693,60  

Ampliar quantitativo de carteiras nas salas de 
aula. 

Melhoria dos laboratórios 
                          
514.528,71  

Melhorar substancialmente os equipamento 
dentro dos laboratórios existentes. 

Aquisição de Desktops 
                            
52.650,00  

Aquisição de computadores para montagem 
de 1 laboratório adicional de informática 

Obras de AVCB 
                          
698.395,00  

Projeto e obras de adequação do AVCB para o 
campus Fratelli Vita. 

Aquisição de tablets                           
191.110,00  

Aquisição de tablets distribuidos 
gratuitamente aos alunos, visnado auxiliar no 
processo de aprendizagem. 

Total investido 
                      
2.935.028,44  

  

 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

O Centro Universitário Estácio da Bahia - ESTÁCIO FIB dispõe de 172 Salas de Aula no Campus Gilberto Gil. 

As salas de aula são muito boas, têm recursos de sonorização e projeção (retroprojetor e tela de projeção) 

móvel e são estruturadas para acomodar de 25 a 60 alunos e o campus Fratelli Vita possui 34 Salas de 

Aula. 

 

O projeto de expansão do campus Fratelli Vita e Gilberto Gil já está aprovado para 2015, estando apenas 

em fase de conclusão.  

O campus Gilberto Gil  será ampliado com o campus Civil Tower. Ele tem 9 andares da torre Cirus (7.443 

m2),  Loja no térreo (210 m2) e 300 vagas de estacionamento. Aproximadamente 9 salas de 

aula/laboratórios por andar e a Loja com possibilidade de acréscimo de área com mezanino (+ 147 m2). 

Neste prédio teremos 72 salas, 5 Laboratórios de informática, NPJ e Labor. Terá inicialmente capacidade 

para 5.000 alunos. Assim, os cursos da área de Gestão e Direito a partir de 2015 passarão a funcionar 

nesta unidade.  

 

O novo Campus Fratelli Vita, é um casarão restaurado (2.300m2) + bloco (500m2) no mesmo terreno do 

prédio atual, possui 300 vagas de estacionamento adicionais e agregará + 2.727 m² (útil), + 8.503 m² 

(estac.), + 15 salas, + 7 laboratórios de cursos, + 4 laboratórios de informática.  
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A Rede de Bibliotecas possui um espaço físico total de 1137,76 m², sendo composto por áreas para 

consulta aos terminais informatizados, salão de leitura, salas de estudo, sala de vídeo, acervo, cabines 

individuais e de grupo. A ESTÁCIO FIB  possui em seu acervo de livros e periódicos nas áreas de Ciências 

da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências 

Sociais Aplicadas, Engenharias e Tecnológicas, Linguísticas, Letras e Artes.  

 

A Rede de Bibliotecas dispõe de um acervo total de 104.215 livros; uma coleção de 686 títulos de 

periódicos, Base de dados EBSCO e Biblioteca Virtual com 2.756 títulos e 871 fitas de vídeos. Nos últimos 

3 anos, houve a aquisição de 1.182 títulos, que corresponde a 11.284 exemplares para a atualização do 

acervo. 

 

A ESTÁCIO FIB disponibiliza gratuitamente a seus usuários a rede wireless para o acesso à internet, 

disponível em todos os setores das Bibliotecas.   

 

Laboratórios de Ensino 

Atualmente temos 22 Laboratórios de Informática que são compartilhados com todos os cursos, 

priorizando o uso para aqueles que ofertam disciplinas de conteúdo prático, sendo 19 laboratórios no 

campus Gilberto Gil e 03 no campus Fratelli Vita. 

 

São 6 novos laboratórios no campus Fratelli Vita: Núcleo de Estudo e Pesquisa em Serviço Social (NEPSS), 

Laboratório de Anatomia, Laboratório de Semiologia/ Sistematização do Cuidar I, II e III; Laboratório de 

Ciências Morfológicas, Laboratório de Química e Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) 

 

São 71 laboratórios de ensino somente no campus Gilberto Gil sendo:  

 No bloco 1-térreo, temos o Laboratório de Hidroterapia (115m²).   

 No Bloco 2 temos 17 laboratórios. No térreo, temos 12 laboratórios: Nutrição / Gastronomia - Cozinha 
(58m²); Gastronomia - Cozinha 2 (58m²); Gastronomia - Cozinha 3 (58m²); Analise Sensorial (62m²); 
Gastronomia - Cozinha 4 (58m²); Restaurante (58m²); NIP - Núcleo Integrado à Psicologia (58m²); Lab. 
de análise e medida em psicologia (58m²); Serviço de psicologia (58m²); Lab. de psicologia social e da 
saúde (58m²); Lab. observação do comportamento 1 (58m²); Lab. observação do comportamento 2 
(58m²).  

 No 1ºandar do Bloco 2, temos 5 laboratórios: Arquitetura de Redes (58m²); Laboratório Práticas 
Pedagógicas (58m²); Brinquedoteca (58m²); Laboratório de Geologia (40m²); Laboratório 3d (31m²).  

 O Bloco 3 é formado por 14 laboratórios. No térreo temos 6 laboratórios sendo: Radiologia (51m²); 
Multidisciplinar de petróleo (61m²); Química geral (58m²); Química I (58m²); Química II (58m²); 
Preparo e lavagem de materiais (58m²).  

 O Bloco 4 possui 22 laboratórios, sendo 13 no 1º andar e 9 no térreo. O Térreo é organizado com os 
seguintes laboratórios: Análise Clínica (36m²); Farmacotécnica I (44m³); Farmacotécnica II (41m²); 
Física I (79m²); Física II (48m²); Física III - Eletricidade e circuitos (48m²); Estética Capilar (48m²); 
Química Geral (58m²); Estética Dermato funcional (48m²); Consultórios de Nutrição (48m²); Física II  
(48m²); Química Geral  (58m²);  Hidráulica dos Fluidos (48m²).  No 1º andar temos os laboratórios de: 
Análise Clinica (58m²); Clinica Escola (159m²); Desportiva / academia (33m²);  Pediatria (33m²); 
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Geriatria (32m²); Ginásio de Fisioterapia (32m²); Eletroterapia (34m²); Projeto / Cinesioterapia (34m²); 
Dermato-funcional (34m²).  

 O Bloco 5 – G3 1ºandar possui 11 novos laboratórios para área de Saúde: Enfermagem Sistematização 
do Cuidar I (35m²); Enf. Sistematização Do Cuidar II (62m²); Enfermagem Sistematização do Cuidar III 
(41m²); Enfermagem Saúde da Criança; Enfermagem Saúde da Mulher (55m²); Enfermagem 
Emergência (47m²); Enfermagem Ensino Clínico I (41m²); Microscopia Histologia / Morfologia (58m²); 
Microscopia Histologia / Embriologia (58m²); Microscopia Histologia / Embriologia (58m²); Consultório 
de Enfermagem (34m²).  

 No Bloco 5 no 1º e 2º andar temos: o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ); Pesquisa em Direito; RTVC. 
No G4 temos os laboratórios de Tecnologia das Construções- Civil (86m²) e Processo de Fabricação 
(60m²). 

 

Em relação aos investimentos, a IES realizou um forte investimento na infraestrutura, aquisição de 

equipamentos para laboratórios, ampliação de portfólio dos cursos, aquisição de novas carteiras, dentre 

outros, totalizando mais de R$ 2 milhões em 2012, dos quais 541.000 com acervo, cerca de R$ 900.000 

em 2013, e R$ 3 milhões (previsto) em 2014.   

 

 

5. SÍNTESE HISTÓRICA DO PLANEJAMENTO E DAS AÇÕES ACADÊMICO-
ADMINISTRATIVA DECORRENTES DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES  

 

5.1 Relação Avaliação – Planejamento e Gestão do Centro Universitário Estácio da Bahia 

Ao integrarmos academia e gestão, queremos integrar também a prática e a teoria, integrando sonhos 

com realização, empreendedorismo com inovação. Se o resultado mais visível do nosso trabalho é formar 

profissionais qualificados e reconhecidos pelo mercado, cujo sucesso seja reflexo de um compromisso de 

cada colaborador da IES e também um diferencial conquistado pelo mérito de cada um dos nossos alunos, 

queremos que nossos estudantes sejam também melhores cidadãos. Cidadãos mais atuantes e mais 

conscientes de seus direitos e deveres, de suas obrigações para com a sua região e para com o Brasil.  

 

O Sistema de Gestão da IES pode ser conceituado como um conjunto de processos capazes de traduzir as 

estratégias em ações alinhadas em todos os níveis, de forma a garantir o alcance da Missão e Visão 

corporativas, através do planejamento, monitoramento e correção dos rumos da instituição, em tempo 

real. O escopo do Sistema de Gestão abrange todas as áreas da, desde a área administrativa até a 

acadêmica.  

 

A dinâmica do modelo de gestão é baseada no ciclo PDCA (PLAN – Planejar, DO – Executar, CHECK – 

Verificar e ACT – Agir Corretivamente no Insucesso e Padronizar no Sucesso). Este importante artefato 

gerencial é utilizado pela Instituição para gerenciar os processos e indicadores internos, de forma a 

garantir o alcance das metas estabelecidas, através de um Ciclo de Acompanhamento de resultados 

periódico (mensal) e estruturado. Desta forma, são realizadas comparações dos resultados efetivos com o 
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planejado, promovendo a correção de rumos e retomada do novo ciclo sempre que existam diferenças no 

resultado. 

 

 O Ciclo de Gestão é composto por três fases distintas, que abrangem todas as etapas da metodologia do 

PDCA, a saber:  

 Planejamento 

 Monitoramento e  

 Gestão do Desempenho. 

 

Na fase de Planejamento são definidas estratégias que visam aprimorar a eficiência operacional e garantir 

a qualidade do ensino na instituição, estabelecendo as ações necessárias para cumprir sua missão e 

possibilitar o alcance de sua visão, aproveitando as suas forças e eliminando as fraquezas, provenientes 

dos processos internos da organização e garantindo o aproveitamento das oportunidades e tratamento 

das ameaças originárias do macroambiente, no setor de ensino e de suas tendências.  

 

Desse modo são definidas diretrizes estratégicas com a finalidade de indicar quais são as linhas de 

atuação da empresa e direcionar seus esforços para o mesmo objetivo, ser reconhecida como a melhor 

opção em Educação Superior para alunos, colaboradores e acionistas. Essas estratégias são desdobradas 

em metas e planos a fim de garantir que todos os níveis da Organização sejam atingidos desde a Alta 

Administração (CEO) até o nível operacional da Estácio. A partir deste desdobramento, são elaboradas 

diretrizes que visam alimentar o orçamento anual, que contém a previsão de receitas, despesas e 

investimentos. Desta forma, metas como a base de alunos são permeadas para cada IES, de forma a 

construir o orçamento de Receita Operacional Líquida; as despesas e custos são orçados dentro da 

metodologia base zero, ou seja, através de previsão dos gastos desatrelados dos gastos do ano anterior, 

promovendo um orçamento a partir do zero; por fim, os investimentos são orçados com base no 

desdobramento do planejamento estratégico corporativo, elencando as principais diretrizes estratégicas 

por IES, processo conhecido como orçamento de Capex (Capital Expense).  

 

Durante a fase de Monitoramento, a instituição mantem um ciclo de acompanhamento dos resultados 

através de uma sistemática onde ocorrem reuniões mensais de acompanhamento em todos os níveis, por 

meio das quais é realizada a analise crítica dos indicadores e planos de ação pertinentes, com o objetivo 

de propor e avaliar ações corretivas, sempre que necessário.  

 

No Centro Universitário Estácio da Bahia o ciclo de monitoramento acontece mensalmente através das 

seguintes reuniões de acompanhamento:  

 

 GDO – Gestão de Desempenho Operacional, onde o diretor e reitor do Centro Universitário 

apresenta os resultados acadêmicos e financeiros da instituição e analisa o desempenho das suas 

atividades em comparação as metas traçadas no planejamento. Assim, são avaliados os indicadores 

financeiros e não financeiros, as lacunas em relação ao orçado e ações para retomar o rumo dos 

resultados;  
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 GDA – Gestão de Desempenho Acadêmico, que é realizado em dois momentos, primeiro em âmbito 

nacional, contanto com a participação de todos os gestores acadêmicos das IES do Grupo Estácio e 

segundo localmente, com a participação dos coordenadores de curso, onde são apresentados e 

discutidos todos os indicadores acadêmicos da instituição, tendo como foco a melhoria do ensino. O 

GDA tem uma importância crucial no processo de gestão financeira, visto que são discutidos 

elementos que permeiam a qualidade pedagógica dos cursos, gestão acadêmica, dentre outros;  

 GDC – Gestão de Desempenho Corporativo, onde são analisados os indicadores administrativo-

financeiros da Instituição, como, por exemplo, inadimplência, quantidade de alunos Fies (novos e 

aditamentos), gastos por rubrica contábil  etc.  

 Gestão à Vista - Além das reuniões, o monitoramento dos resultados também é realizado através do 

sistema de Gestão à Vista que consiste na divulgação de quadros e displays (físicos e eletrônicos) com 

os resultados das diversas áreas da instituição. Seguindo os critérios da Governança Corporativa, as 

tabelas de indicadores que são divulgadas, quando referirem-se a resultados consolidados da 

companhia, devem ser impressas ocultando os valores numéricos de resultado, sendo possível 

visualizar apenas os percentuais de atendimento das metas correspondentes.  A comunicação dos 

resultados da IES, através da Gestão à Vista, busca alinhar todas as áreas, através dos mesmos 

objetivos, dando maior transparência para as metas organizacionais, apresentando a evolução dos 

resultados efetivos alcançados no período, as ações que estão sendo tomadas e a parcela de 

contribuição de cada área para atingir as metas e objetivos da IES. 

 

Já na fase de Gestão do Desempenho são apurados os resultados das metas, definidas no planejamento, 

ao longo do ano, de forma a se avaliar a eficácia do Sistema de Gestão, identificar pontos críticos a serem 

tratados no ano seguinte e ajustes nas estratégias. A avaliação do sistema de desempenho visa verificar o 

alcance das metas financeiras e não financeiras por parte dos executivos e coordenadores elegíveis a 

remuneração variável, em consonância com o princípio interno da meritocracia.         

No período de 2012 a 2014, o Estácio FIB passou pelos seguintes atos regulatórios: 

 2012 – Renovação de Reconhecimento dos cursos de: Engenharia Mecânica, Engenharia Petróleo, 

Engenharia Civil, Serviço Social, Estética e Cosmética, Nutrição e Farmácia. Adicionalmente, 

respondemos diligências dos cursos de: CST Negócios Imobiliários e Ciência da Computação.  

 2013 – Passamos pela Renovação de Reconhecimento dos cursos de Farmácia e Nutrição. 

 2014 – Até novembro, recebemos as comissões de Renovação de reconhecimento dos cursos de: Eng. 

Petróleo, Eng. Civil, Eng. Produção, CST Petróleo e Gás e Secretariado Executivo e respondemos a 4 

Diligências para os cursos de: Nutrição, Eng. Civil, Eng. Produção e  CST Petróleo e Gás.  

 2015 - Temos a provisão de receber as Comissões de Renovação de Reconhecimento dos cursos de: 

Ciências Contábeis, Direito,  Gastronomia e o Recredenciamento do Centro Universitário.  

 

A IES tem desenvolvido esforços para manter a coerência entre as políticas e investimentos definidos no 

seu PDI com as práticas implantadas pela mesma nos últimos ciclos de autoavaliação e avaliação externa. 

O processo de avaliação institucional tem se configurado como instrumento para identificar 

oportunidades de melhorias em suas práticas administrativas e acadêmicas.  
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As iniciativas e investimentos para melhorias nas práticas e estrutura física da instituição em função das 

fragilidades identificadas nos últimos ciclos de autoavaliação da IES e das últimas avaliações externas 

realizadas pelo INEP são evidências para essa afirmação. Tal postura consolida a articulação entre o 

processo de autoavaliação institucional (CPA), as avaliações externas realizadas por examinadores do 

MEC, o ENADE e o planejamento da IES com as consequentes revisões necessárias em seu PDI.  

Em 2013, o grande desafio da IES foi a implantação do Plano de Melhorias (TERMO DE SANEAMENTO) 

elaborado junto ao MEC. Esse Plano de ação, envolvendo diversas áreas da instituição, teve como 

propósito introduzir melhorias em suas práticas e superar fragilidades identificadas no seu processo de 

avaliação por meio do ENADE.  

Nesse processo vitorioso, as ações dos gestores da Instituição no acompanhamento da implantação das 

ações e na avaliação da eficácia das mesmas (resultados alcançados) foram fundamentais. 

                                                                                                                                                 

 

 Salvador, novembro de 2014. 


