
SINTESE DE AVALIAÇÃO  
Este Relatório tem como objetivo caracterizar o processo de auto-avaliação do 
Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB, no ano de 2010. A 
Estácio-FIB Centro Universitário Estácio da Bahia é mantida pela IREP – 
Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda, sendo credenciada 
como Centro Universitário em 18 de outubro de 2004, pela Portaria Ministerial 
MEC nº. 3.275. O processo de auto-avaliação da IES é coordenado por sua 
CPA, que desempenha um importante papel no esforço da instituição para 
otimizar suas práticas e colaborar para a formação de profissionais 
competentes. O diagnóstico elaborado pela CPA é utilizado como referência 
para a configuração do PDI da instituição. Por meio da identificação das 
fragilidades e pontos fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES, 
torna-se possível priorizar os seus investimentos. Nesse documento, é 
apresentada inicialmente uma síntese da auto-avaliação realizada em 2010, a 
metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa auto-avaliação e os 
resultados relativos às avaliações (utilizando como referência as dimensões 
estabelecidas pelo SINAES). Entre os resultados apresentados, destaca-se a 
política de qualificação/capacitação adotada pela IES para os docentes, com 
resultados significativos sobre suas performances em sala de aula. Também se 
identificam melhorias significativas nos sistemas utilizados para registrar e 
divulgar informações acadêmicas da IES (informações sobre notas, faltas 
podem ser acessadas via internet, controle de acesso por senhas, etc.), como 
conseqüências de iniciativas como a implantação do sistema SIA. Entretanto, 
foram identificadas fragilidades no processo de atendimento presencial da IES 
aos discentes e em relação à disponibilidade de equipamentos audiovisuais 
para os docentes. Esse documento também apresenta ações desenvolvidas 
pela IES no ciclo anterior, bem como os planos de melhorias estabelecidos 
para superar fragilidades identificadas nesse processo de avaliação da IES e 
de seus respectivos cursos de graduação. Entre essas ações destacam-se os 
investimentos realizados na capacitação e adequação de seu quadro de 
docentes, investimentos na área de infra-estrutura (aquisição de equipamentos 
de informática e audiovisuais e adequação de sua estrutura física), além de 
adequação de suas práticas de gestão (ex: reestruturação da área de 
atendimento aos discentes e adequação de suas práticas comerciais). O 
processo de auto-avaliação apresentado, assim como as avaliações externas 
realizadas por Examinadores do MEC, confirmam a coerência entre as 
diretrizes estabelecidas no PDI da IES e suas práticas. Entretanto, apontam 
para alguns desafios a serem superados para os próximos ciclos, 
principalmente relacionados ao atendimento de seus discentes, adequação dos 
laboratórios de seus cursos e adequação de seu quadro de docentes (critérios 
de titulação estabelecidos pelo MEC). 


