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RESUMO 

O presente Relatório é um Relatório Parcial que tratará dos Eixos 1 e 2 (Eixo 1: 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação; Eixo 2: Dimensão 1: Missão e PDI e Dimensão 3: 

Responsabilidade Social), conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065. Para a 

composição do Relatório, a IES considerou os resultados das avaliações internas, bem como os 

resultados das avaliações externas (cursos e IES, incluindo o ENADE). O Programa de 

Avaliação Institucional da Faculdade Estácio do Recife – ESTÁCIO FIR atende às três esferas: 

docentes, discentes e estrutura funcional da IES. Os resultados da avaliação permitem a 

oportunidade de reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações e fragilidades, 

proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento 

institucional. O Campus da ESTÁCIO FIR oferece 23 cursos ativos, sendo 15 na Graduação 

(Administração, Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Enfermagem, Engenharia de 

Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Psicologia, Relações 

Internacionais, Serviço Social, Sistemas de Informação, Nutrição, Farmácia) e 08 cursos 

tecnológicos (Gestão Financeira, Logística, Marketing, Petróleo e Gás, Recursos Humanos, 

Redes de Computadores, Segurança no Trabalho e Análise e Desenvolvimento de Sistemas). 

Conta com Clínica Escola de Fisioterapia (CEFISIO), Serviço de Psicologia, Núcleo de Prática 

Jurídica (NPJ) e Núcleo de Estudos e Práticas Sociais (NEPS). Em 2015.1, no Processo de 

Avaliação Interna, a IES manteve uma boa participação da comunidade discente, obtendo 

74,72% de adesão do corpo discente e a adesão de 81% do corpo docente à Avaliação. Em 

2015.2, no Processo de Avaliação Interna, a IES manteve uma boa participação da comunidade 

discente, obtendo 75,33% de adesão do corpo discente e a adesão de 82% do corpo docente à 

Avaliação. Embora a adesão tenha melhorado em relação aos últimos semestres, ainda é um 

fator preocupante, pois demonstra que alguns problemas com o sistema ainda persistem. Em 

2012.2 houve a implantação de um novo sistema para as respostas aos questionários 

eletrônicos, via Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, que ainda está sendo observado e, 

dessa forma, os resultados estão sendo processados de uma forma diferente, visando à melhoria 

das perguntas e respostas obtidas. Cabe, ainda, dentre outras atribuições da CPA, a divulgação 

dos resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo o ENADE. Atendendo às 

diretrizes do SINAES – Sistema de Avaliação do Ensino Superior – e atenta à dinâmica interna 

da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, 

incorporou novos objetivos e manteve-se vigilante no acompanhamento das demandas 

potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam fomentadas com vistas à 

regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas da avaliação.  Dentre as 

principais melhorias no decorrer do ano, destacam-se: a CPA atesta que, dentro do possível, a 

Direção tem levado à frente o plano estratégico das expansões progressivas, criando 

organicamente 2 novos campi localizados no bairro de San Martin e no bairro de Boa Viagem. 

Além disso, as reuniões com representantes de turmas, separadamente por curso, que foram 

sistematizadas, trouxeram diversas informações para que planos de ação sejam criados e 

executados, facilitando também o processo de acompanhamento dessas ações. Em 2015, os 

cursos que receberam visita in loco foram Ciências Contábeis (Reconhecimento – nota 4) e 

Enfermagem (Reconhecimento – nota 4). Ainda em 2015, foram divulgados os resultados dos 

cursos que participaram do ENADE 2014: Engenharia de Produção (nota 3) e Sistemas de 

Informação (nota 3). Em 2014, os cursos que receberam visita in loco foram Serviço Social 

(Reconhecimento - nota 3), Gestão Financeira (Reconhecimento - nota 4), Direito (Renovação 

de Reconhecimento - nota 3), Redes de Computadores (Reconhecimento - nota 4) e Marketing 

(Reconhecimento - nota 4). Em 2011, a IES obteve conceito 3 no Índice Geral de Cursos (IGC) 

e em 2012 também recebeu o mesmo conceito, que também se repetiu em 2013, 2014 e 2015. 

Em 2014, foi aberto o protocolo de transformação organizacional da Estácio FIR em Centro 
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Universitário – Centro Universitário Estácio do Recife – ESTÁCIO RECIFE - e, em 2015, a 

IES preencheu o respectivo Formulário Eletrônico e aguarda o agendamento da visita in loco. 

Consequentemente, foi elaborado um novo PDI que apresenta as propostas para o Centro. 

Destaca-se que o PDI foi construído coletivamente, sob a condução da CPA que acompanhará 

as ações previstas para o Centro Universitário. Destaca-se ainda que, em 2015, a ESTÁCIO 

FIR protocolou o seu Recredenciamento. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

            O presente Relatório é um Relatório Parcial que tratará dos Eixos 1 e 2 (Eixo 1: 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação; Eixo 2: Dimensão 1: Missão e PDI e Dimensão 3: 

Responsabilidade Social), conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065. Para a 

composição do Relatório, a IES considerou os resultados das avaliações internas, bem como os 

resultados das avaliações externas (cursos e IES, incluindo o ENADE). 

 Este Documento segue as orientações da Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, que 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), e tem como base 

as disposições contidas na Portaria MEC nº 2.051, de 09 de julho de 2004, nas Diretrizes para a 

Auto avaliação das Instituições e nas Orientações Gerais para o Roteiro da Auto avaliação, 

ambos editados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). O 

relatório corrente foi elaborado de forma coletiva entre os membros da CPA, dirigentes e 

funcionários da IES, com o propósito de apresentar a real percepção dos membros da Comissão 

Própria de Avaliação em relação ao funcionamento e linhas de ação da ESTÁCIO FIR, durante 

o ano de 2015. Os trabalhos da CPA, na IES, são realizados em consonância com as 

orientações do Roteiro de Autoavaliação Institucional sugerido pela CONAES/INEP 2005. Tal 

Documento registra que a Avaliação Institucional deve ser um processo contínuo por meio do 

qual uma instituição construa conhecimento sobre sua própria realidade, buscando 

compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade 

educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, deve sistematizar informações, 

analisar coletivamente os significados de suas realizações, identificar pontos fracos, bem como 

as potencialidades, e estabelecer estratégias de superação de problemas, através da elaboração 

de planos de ação. 

Enquanto Instituição de Ensino Superior que prima pela excelência acadêmica, a 

ESTÁCIO FIR compreende que autoavaliação possibilita uma visão integrada das ações 

desenvolvidas pelos diferentes setores e pessoas; que possibilita reflexão e diálogo entre os 

setores e agentes envolvidos no processo, de forma que as demandas sejam identificadas, 

encaminhadas e atendidas em conformidade com o planejamento institucional. 

A sistematização das atividades da CPA está pautada em reuniões mensais com os seus 

membros, onde são discutidos fatos do cotidiano da IES, ações de avaliação institucional e 

sugestões de melhoria. Atualmente, a CPA é composta por 12 membros, conforme Regimento 

próprio, sendo 4 representantes do corpo técnico-administrativo, 5 representantes docentes, 2 

representantes discentes e 2 representantes da sociedade civil organizada. A avaliação 
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possibilita a melhoria contínua da IES e é gerenciada pela CPA, criada em 2004, a partir dos 

parâmetros do CONAES, para a sistematização do SINAES. A CPA é autônoma e recebe pleno 

apoio da Direção da IES, tendo inconteste credibilidade junto à comunidade acadêmica. De 

acordo com o Regimento Interno da ESTÁCIO FIR, à CPA compete à condução e 

acompanhamento dos processos internos e externos de avaliação, de sistematização e de 

prestação de informações solicitadas pelo INEP. A vigilância ao PDI atual tem recebido a 

atenção da CPA que zela pelo seu cumprimento e propõe novas ações, quando necessário. 

A CPA ESTÁCIO FIR funciona regularmente dentro de prazos pré-definidos, 

acompanhando os encaminhamentos oriundos da análise da Avaliação Institucional, isso 

oportuniza a constante possibilidade de reciclar os modelos adotados. Assim, a CPA se 

preocupa em fornecer à Direção os resultados avaliativos de seus trabalhos para o 

planejamento da IES. 

A CPA, em 2007, também acompanhou o processo de início da Ouvidoria da 

ESTÁCIO FIR e o Ouvidor foi designado pela direção da IES, mediante Portaria específica. A 

Ouvidoria funciona somente via Internet, através do Portal da Faculdade.  

Compete à Ouvidoria: receber e apurar a procedência de reclamações, sugestões, 

denúncias ou outras questões que lhe forem dirigidas por membro da comunidade acadêmica 

ou da comunidade em geral, quando devidamente formalizadas; dar ciência, formalmente, ao 

interessado das providências tomadas; sugerir às diversas instâncias da administração da 

Faculdade medidas que visem ao aperfeiçoamento da organização e do funcionamento da 

Instituição; propor aos Órgãos Deliberativos Superiores a edição, alteração e revogação de 

resoluções ou outros atos normativos, com vistas ao aprimoramento acadêmico e 

administrativo da Instituição; prestar informações e esclarecimentos às Direções e aos 

Colegiados quando convocada para tal fim; encaminhar semestralmente aos membros da CPA 

da ESTÁCIO FIR um relatório formal com todas as reclamações que a IES recebeu da 

comunidade acadêmica ou externa e discutir as principais demandas postadas na Ouvidoria na 

reunião da CPA. Mensalmente, o Ouvidor deve apresentar, nas reuniões da CPA, as demandas 

ocorridas e encaminhamentos realizados. Havendo casos urgentes, a apresentação do mesmo e 

sua discussão devem ser realizadas assim que houver uma reunião da CPA; guardar sigilo 

quanto à identidade dos denunciantes, se solicitado, ou quando entender que a identificação 

possa lhes causar transtornos; direcionar mensagens a departamentos competentes, para que 

esses informem à Ouvidoria sobre solicitação/reclamação/sugestão para que, em posse das 

informações, o Ouvidor possa dar respostas aos solicitantes. 
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A ESTÁCIO FIR é uma instituição mantida pela IREP Sociedade de Ensino Superior, 

Médio e Fundamental Ltda. que, por sua vez, está vinculada ao Grupo Estácio, e tem como 

objetivo fundamental o desenvolvimento de cursos de ensino superior. Está localizada à 

Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, 1678, Madalena, Recife-PE.   

A IES iniciou suas atividades no primeiro semestre de 1998, oferecendo três cursos de 

graduação – Administração, Turismo e Relações Internacionais – selecionados primeiramente 

por serem cursos que atendiam às necessidades da economia pernambucana, considerados de 

grande demanda, como também, pelo aspecto inovador em se tratando, especialmente, do 

Curso de Relações Internacionais, único no Estado. No segundo semestre de 1998, foi 

implementado o Curso de Fisioterapia, no início de 1999 o Curso de Fonoaudiologia e, no 

segundo semestre de 1999, o Curso de Tecnologia em Informática, todos visando atender a 

uma demanda pouco considerada pelas Faculdades já existentes que não ofertavam cursos com 

o número de vagas ou nível de qualidade satisfatório. Os alunos do Curso de Tecnologia em 

Informática, através dos mecanismos legais estipulados pelo MEC, em 2001, foram convidados 

a migrar para o novo curso autorizado: Sistemas de Informação. Posteriormente, surgiram 

outros dois cursos: Direito (2001) e Psicologia (2002).   

Desde a sua origem, os gestores da ESTÁCIO FIR, instituição com IGC 3, têm 

consciência de que, para alcançar o padrão de qualidade tão almejado, é necessário trabalhar 

com a tríade ensino-pesquisa-extensão.  

A IES possui atualmente aproximadamente 11.545 alunos, 285 docentes, e 129 

funcionários administrativos, tendo no total de 414 funcionários e oferece 23 cursos ativos 

entre graduação e graduação tecnológica:  

CURSO 
AUTORIZAÇÃO 

(Portaria nº) 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

ADMINISTRAÇÃO   153 de 03/04/2013 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS  1038 de 23/12/2015  

DIREITO  368 de 13/07/2006  

ENFERMAGEM  286 DE 21/12/2012 Aguarda portaria 

PSICOLOGIA  384 de 19/03/2009  

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO   286 DE 21/12/2012 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS   1.705 de 19/05/2005 

FISIOTERAPIA   821 de 30/12/2014 

ENG. DE PRODUÇÃO  616 de 30/10/2014.  

SERVIÇO SOCIAL   821 de 30/12/2014 

ENGENHARIA MECÂNICA 467 de 22/11/2011   

ENGENHARIA ELÉTRICA 121, de 05/07/2012   

ENGENHARIA CIVIL 250, de 28/12/ 2012   

FARMÁCIA 250, DE 28/12/2012   

NUTRIÇÃO 121, de 05/07/2012   

PETRÓLEO E GÁS  123, de 15/03/2013  

SEGURANÇA NO TRABALHO 169, DE 13/09/2012   
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GESTÃO DE RH  432 de 29/07/2014  

GESTÃO FINANCEIRA  72, de 29/01/2015  

LOGÍSTICA  652 de 10/12/2013  

MARKETING  68 de 29/01/2015  

REDES DE COMPUTADORES  69 de 29/01/2015  
  ANÁLISE E DESENV. DE 

SISTEMAS 
332 de 27/05/2014   

  

A IES cumpre as diretrizes estabelecidas pelo MEC para a contratação de seus 

professores. Entre 2007 e o final do ano letivo de 2015, o corpo docente sofreu algumas 

alterações. Hoje, a IES conta com 285 docentes entre doutores, mestres, e especialistas, 

conforme demonstra o quadro abaixo. Além desse quadro, existem diversos docentes em fase 

conclusão do mestrado e do doutoramento. Tal cenário possibilitou o recebimento do conceito 

03, em 2012, quando da Avaliação Externa das Instituições de Educação Superior, 2013 e 2014 

continua com o mesmo conceito. 

 

 TITULAÇÃO QTD % 

ESPECIALISTAS 69 24,21 

MESTRES 171 60,00 

DOUTORES 45 15,79 

TOTAL 285 100 

REGIME DE TRABALHO QTD % 

HORISTAS 130 45,61 

PARCIAL 91 31,93 

TI 64 22,46 

TOTAL 285 100 

 

 

 Em 2007, a IES obteve bons resultados no ENADE para os cursos de Sistemas de 

Informação, Fisioterapia e Administração de Empresas (conceito 4) e conceito 3 nos cursos de 

Turismo e Psicologia. No ano de 2008, o único curso avaliado na ESTÁCIO FIR foi o de               

Sistemas de Informação que manteve o conceito 4 do ano anterior. Em 2010, a IES recebeu os 

resultados do ENADE 2009 e obteve os seguintes conceitos: Administração (3); Direito (3); 

Psicologia (3); Turismo (3) e Relações Internacionais (2). Este último curso elaborou um Plano 

de Melhorias para envio ao MEC e passou por visita in loco obrigatória, em 2011, para 

Renovação de Reconhecimento e, no momento, aguarda uma posição do MEC. Em 2011, 

recebeu o resultado do ENADE de 2010, e o curso de Fisioterapia recebeu o conceito 3, e os 

cursos de Enfermagem e Serviço Social não obtiveram conceito, pois apenas os ingressantes 

participaram. Em 2012, recebeu o resultado de 2011, e o curso de Sistemas de Informação 

obteve conceito 3. Os cursos que realizaram ENADE em 2012 foram: Direito (CPC 3), 
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Relações Internacionais (CPC 3), Administração (CPC 3), Psicologia (CPC 3), Turismo: (SC), 

Logística, inscritos concluintes e ingressantes, e Ciências Contábeis, CST em Gestão de 

Recursos Humanos, CST em Gestão Financeira e Marketing, apenas ingressantes. Em 2013 os 

cursos foram Fisioterapia (CPC 3), Serviço Social (CPC 3) e Enfermagem (CPC 2). Com o 

resultado obtido no curso de Enfermagem, fez-se necessária uma análise crítica dos resultados 

(insumos) e, a partir disso, foi elaborado um Plano de Melhorias e firmado o Termo de 

Compromisso. Em 2014, os cursos que fizeram ENADE foram Engenharia de Produção (nota 

3) e Sistemas de Informação (nota 3). Em 2015, os cursos que fizeram ENADE foram 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, 

Logística, Marketing, Psicologia, Relações Internacionais e Turismo e os resultados estão 

sendo aguardados para o fim de 2016. A IES obteve, em 2010, o conceito 3 no Índice Geral de 

Cursos (IGC). Ressalta-se que as ações de melhoria serão tratadas no item 2 do presente 

Relatório.  

Em 2011, a IES obteve conceito 3 no Índice Geral de Cursos (IGC) e em 2012 também 

recebeu o mesmo conceito, que também se repetiu em 2013, 2014 e 2015. 

A ESTÁCIO FIR, ao constituir um sistema de autoavaliação, tem como objetivo 

averiguar a compatibilidade entre a excelência que procura desempenhar em suas atividades de 

ensino, e a qualidade acadêmica percebida pelos diferentes atores envolvidos no processo, isto 

é, professores, alunos, funcionários técnico-administrativos, ex-alunos e a sociedade civil, por 

meio de representantes selecionados pela IES. Ademais, avalia as possibilidades de 

implantação de melhorias nas suas atividades acadêmico-administrativas. O projeto de 

autoavaliação objetiva, ainda, promover reflexão sobre o modelo institucional vigente, tendo 

em vista a visão, a missão, e o planejamento estratégico a ele associado, que definem o que a 

instituição de ensino superior pretende ser. Destarte, a instituição compreende que o processo 

de auto avaliação estimula e direciona mudanças que contribuem para o seu crescimento, 

proporciona visão sistêmica do processo auto avaliativo entre os setores; promove 

interpretação ampla, por meio da sistematização das informações, análise coletiva dos 

significados; identifica potencialidades, desafios a serem transpostos; e define novas estratégias 

de ação, visando a superação dos desafios encontrados durante o processo. 

Novamente o ponto de partida do fluxo da CPA foi a sensibilização, principalmente do 

corpo discente. A CPA fomentou uma mobilização de esforços para o engajamento de todos os 

públicos envolvidos, divulgando a Avaliação Institucional e a importância de sua participação.   

A Avaliação Institucional 2015.1, de um total de 10.212 discentes, contou com a 

participação de quase 7630 alunos, uma adesão de 74,72%, que avaliaram o Campus da 
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ESTÁCIO FIR, seus cursos e professores.  Em 2015.2, de um total de 10.143 alunos, houve a 

participação de 7641 discentes, correspondendo à adesão de 75,33%. Comparando com o ano 

anterior, em 2014, a adesão havia alcançado 72% de nossos alunos. Esse aumento representa 

para nós um sinal de grande comprometimento dos coordenadores com a importância dessa 

avaliação, bem como as metas da unidade. 

Ainda reportando-se a dados históricos, na avaliação anterior, realizada no segundo 

semestre de 2014, tinha-se um público de aproximadamente 7000 alunos aptos no sistema para 

a avaliação, dos quais 72% concluíram a sua participação e avaliaram os pilares propostos pela 

pesquisa. Em 2015, a base de alunos aptos cresceu a um pico de 10.485 alunos e, ainda 

assim, com esse aumento significativo da base de alunos, o percentual de adesão foi 

incrementado em 2015. 

O crescimento supracitado não pretende ser somente mais um degrau quantitativo na 

história da IES, mas deseja pautar maturidade institucional que merece ser norteada por mais 

responsabilidades. Neste sentido, no ano de 2014, foi aberto o protocolo de transformação 

organizacional da ESTÁCIO FIR em Centro Universitário. Em decorrência, foi elaborado um 

novo PDI (Centro Universitário de 2015-2019), sob a condução da CPA, que apresenta as 

propostas para o Centro. Em 2015, a IES preencheu o respectivo Formulário Eletrônico e 

aguarda o agendamento da visita para o credenciamento do Centro Universitário Estácio do 

Recife – ESTÁCIO RECIFE. Também em 2015, a IES protocolou o seu Recredenciamento. 

           A ESTÁCIO FIR, com uma história de 17 anos de sucesso, é reconhecidamente uma 

referência na Educação Superior local em um Estado e Munícipio (Recife) que apresentam os 

mais altos índices de melhoria e desenvolvimento econômico e social da Região Nordeste, cuja 

atração de investimentos continua a ser um dos principais motores de desenvolvimento e a 

necessidade cada vez maior na formação de mão-de-obra, visando atender a esse dinamismo 

econômico. Estes componentes citados anteriormente justificam a necessidade da criação do 

Centro Universitário Estácio do Recife – ESTÁCIO RECIFE.  Esta nova IES vem na direção 

da necessidade de fortalecer e ampliar a formação dos alunos, através da oferta da qualidade de 

seus cursos e programas, buscando atender à necessidade do setor produtivo, bem como 

estimular o pensamento crítico e novas oportunidades de carreiras na área acadêmico-

científica. 

             A CPA considerou relevante apresentar o Relatório de Autoavaliação de 2015, já tendo 

como referência o padrão utilizado no novo Instrumento de Avaliação Institucional Externa 

com os cinco Eixos que contemplam as 10 Dimensões propostas pelo SINAES. A 

reestruturação do Relatório de Autoavaliação em eixos facilitou a construção, organizando 
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melhor os objetivos e ações de uma forma contínua, dando uma ideia mais clara sobre as 

atividades da IES. 

 

Metodologia 

 

Considerando a flexibilidade e a liberdade preconizada pela Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e pela Lei 10.861/04, que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES seria paradoxal estabelecer critérios e normas 

rígidas para a avaliação, cujo processo não se encerra em si mesmo. 

 

O processo de autoavaliação conta com a participação de uma comissão designada para 

planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade pelo processo; com a 

participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna e externa com o apoio da 

mantenedora da IES e com o apoio da alta gestão da ESTÁCIO FIR com a disponibilização de 

informações e dados confiáveis – a Comissão Própria de avaliação – CPA. 

 

A Comissão Própria de Avaliação é constituída atualmente pelos seguintes segmentos 

representativos da Instituição: 

I. 04 representantes do corpo docente; 

II. 02 representantes do corpo discente; 

III. 04 representantes do corpo técnico-administrativo; 

IV. 02 representantes da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com a IES. 

 

A autoavaliação acadêmica da ESTÁCIO FIR ocorre semestralmente por meio de: 

 

a) Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações 

Acadêmicas – SIA, que avaliam as dez dimensões fundamentais que dizem respeito 

à Instituição, ao curso e às disciplinas.  

b) Os questionários eletrônicos deverão ser respondidos pelos alunos, docentes e 

coordenadores.  

c) Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (gestão, 

acadêmico, financeiro, biblioteca, secretaria etc.), o que ocorre no transcurso do ano 

letivo, e que busca, informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de confrontá-

los com o que está previsto no PDI.  

d) Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos seus 



 14 

professores e à Instituição, através do processo de Avaliação Interna (o cálculo do 

ISA é constituído pela média simples dos dois eixos: média obtida pelos professores 

da IES (MP) e média obtida pela instituição/campus (MC), ou seja, ISA é igual à 

soma da MP mais a MC, dividido por dois.) 

e) Levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social da IES. Trata-se da 

pesquisa de clima organizacional. Com o resultado dessa pesquisa é possível traçar 

ações de desenvolvimento tanto para a instituição quanto para os funcionários. Os 

benefícios que podem ser obtidos são: aumento da produtividade; redução da 

rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho.  

 

A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades de 

avaliação, de acordo com as diretrizes do SINAES, tornando o sistema de autoavaliação um 

instrumento aceito e internalizado pela comunidade e uma fonte de informações capaz de levar 

a Instituição a refletir sobre si mesma. 

 

Os resultados das pesquisas são sistematizados num Relatório de Autoavaliação que contem, 

além dos resultados descritivos, análises críticas das 5 Eixos com as 10 dimensões positivadas 

no art. 3º da Lei 10.861/2004, em consonância com o que prescreve o PDI da IES, sugestões de 

melhoria, com o intuito de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento do Plano de 

Desenvolvimento Institucional. Na verdade, esse relatório anual construído pela CPA traça um 

desenho de qualidade de ensino ministrado pela IES. 

 

 

Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica: 

 

- Disponibilizar uma cópia do relatório da CPA (Relatório Anual de Autoavaliação 

Institucional) aos gestores; bem como disponibilizá-lo na Biblioteca, na Sala dos 

Professores e de forma virtual, no site da IES. 

- Apresentar, em reunião, o relatório para coordenadores, docentes e líderes de turmas;  

- Enviar cópias deste relatório para os setores de interesse;  

- Realizar eventos para alunos, funcionários e docentes para divulgação das demandas e 

metas institucionais e  

- Anexar informações sobre os resultados da avaliação institucional, nos principais 

quadros de avisos da IES. 
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Formas de utilização dos resultados das avaliações: 

 

A CPA, ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente e dos 

relatórios de avaliações externas, apresenta aos gestores os resultados consolidados e participa 

diretamente do (re)planejamento das ações a serem realizadas. O resultado das avaliações 

(internas, externas e ENADE) subsidiam as ações e as tomadas de decisão dos gestores. A 

apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria, como a capacitação docente, 

propostas de aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e 

infraestrutura. Quando as informações são divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para 

os gestores, é feita uma reflexão com docentes (pelos coordenadores) e com os colaboradores 

(pelos gestores) sobre a realidade encontrada e definem-se estratégias para minimizar as 

fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades. Os resultados avaliativos são 

ferramentas gerenciais para a evolução da IES. 

 

 

Plano de ação 

 

 O projeto é realizado através das seguintes etapas e ações: 

 

Etapa 1: Preparação 

Ações: 

- Constituição da CPA; 

- Planejamento – Elaboração do Projeto de avaliação: definição de objetivos, estratégias, 

metodologia recursos e cronograma.  

- Sensibilização para implantação do Projeto 

 

Etapa 2: Desenvolvimento 

Esta Etapa consiste na concretização das atividades planejadas: 

a) Realização de reuniões ou debates de sensibilização;  

b) Sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões;  

c) Realização de seminários internos para apresentação do SINAES, apresentação da 

proposta do processo de avaliação interna da IES, discussões internas e apresentação 

das sistematizações dos resultados e outros;  
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d) Definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais segmentos 

da comunidade acadêmica (avaliação de  egressos e/ou dos docentes; estudo de evasão 

etc.);  

e) Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, grupos 

focais e outros;  

f) Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados;  

g) Definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço físico, 

docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta tarefa e outros;  

h) Definição de formato de relatório de autoavaliação; definição de reuniões sistemáticas 

de trabalho;  

i) Elaboração de relatórios; e  

j) Organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e publicação das 

experiências. 

 

Etapa 3: Consolidação 

Esta etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do Relatório Final de Autoavaliação. 

Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus 

resultados, em termos da melhoria da qualidade da Instituição. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

2.1. EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

2.1.1. Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

- Avaliar a efetividade do 

programa de Avaliação 

Institucional (Avaliação 

Interna). 

- Através da reunião com a CPA, foram 

estabelecidos os meios de aplicação e 

divulgação da Avaliação Institucional para o 

aumento do índice de adesão de alunos. Foram 

envolvidos no processo especialmente os 

coordenadores de cursos, principais 

influenciadores perante nossos alunos. Dessa 

forma, foi alinhada uma discussão para 

instigar a participação dos alunos através da 

divulgação da avaliação como uma 

ferramenta gerencial da direção. 

 

- Com o resultado da avaliação institucional 

em mãos, foram estudados os principais 

pontos de insatisfação dos alunos. A partir 

desses pontos críticos, foram elaborados 

Planos de Ação, pela CPA e validados pela 

Direção e monitorados semanalmente pela 

própria CPA e pela Gestora de Qualidade da 

IES. 

- Foi observado em reunião da CPA 

com os representantes de turma que a 

segurança pública no entorno do 

campus não era um item investigado na 

avaliação institucional. Mesmo sendo 

um tema além dos limites da Gestão da 

IES, entende-se que medidas de 

solicitação da IES frente aos órgãos 

competentes entre outras ações internas 

podem ser mais bem planejadas se 

estudada através da avaliação 

institucional. 

 

- Apesar de grande crescimento da 

adesão docente 2013-2014 em relação 

às avaliações anteriores, em 2015 houve 

uma estabilidade em 81%. 

 

- A Avaliação Interna já é uma ferramenta 

consagrada na comunidade o que lhe 

confere confiabilidade. Outra 

potencialidade é que a mesma permanece 

preservando a identidade do avaliador. 

 

- A Avaliação Institucional 2015.1 

contou com a participação recorde na 

história da IES. 
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- Verificar as melhorias 

implementadas com o 

processo de Autoavaliação 

Institucional (AI) da 

ESTÁCIO FIR 

- Reunião com a Direção Geral, 

Administrativo-Financeira e com o Setor de 

Gestão e Qualidade, e Regulatório para 

identificar as ações de melhorias 

implementadas a partir dos resultados da 

avaliação institucional. 

- Embora tenham sido implementadas 

ações de melhoria, a comunidade 

acadêmica ainda não as relaciona com 

as demandas oriundas da Avaliação 

Institucional. 

 

- É necessária maior divulgação dessas 

ações, a fim de garantir a divulgação do 

compromisso da gestão com os 

interesses acadêmicos. 

- O maior índice de insatisfação na 

avaliação do aluno para com o campus, 

com 57% (insatisfeito e muito 

insatisfeito) e ISA* de 2,41, foi a respeito 

da internet no campus. Já tendo sido 

identificado este problema pela CPA, a 

Direção e Gerência Administrativo-

financeira da IES compraram novos 

roteadores e suits, além de contratarem 

uma equipe terceirizada para refazer a 

rede de cabeamentos da IES. Ainda 

assim, o fato de ter havido tantas ações 

de melhorias na rede wi-fi do campus, os 

prédios anexos não foram beneficiados 

com essas melhorias, deixando assim 

ainda uma lacuna importante a ser 

desenvolvida em 2016. 

 

* ISA = Índice de Satisfação do Aluno 

 

Na avaliação da qualidade do 

funcionamento administrativo / 

acadêmico do Campus, tivemos uma 

insatisfação alta no nível de atendimento 

telefônico receptivo, com um índice de 

insatisfação de 42% (insatisfeito e muito 

insatisfeito). Para administrar esse 

problema, algumas ações foram 

realizadas: Reinstalação dos pontos de 

ramais que foram desativados com as 

reformas / Analise do processo de 

atendimento telefônico na unidade para 

identificar as dificuldades / Adequação 

do direcionamento das ligações da  URA 

/ Mudou a rota dos ramais para os setores 

/Aumento do número de ramais / 

Aumento da equipe de colaboradores no 

nosso call center receptivo / Instalação 

dos ramais das coordenações de cursos. 

 



 19 

- Verificar o andamento dos 

retornos comentados com os 

docentes após o 

levantamento dos dados da 

Avaliação Interna (AI). 

 

- Reunião com a Direção Geral, Acadêmica e 

com o Setor Gestão e Qualidade, e Regulatório 

para identificar que ações decorrem da 

avaliação dos docentes. 

 

- Por serem os dados quantitativos nem 

sempre os docentes recebem a AI de 

forma positiva, pois, às vezes, pode ser 

difícil contextualizar os dados da 

avaliação com a realidade vivida na 

relação aluno e docente. 

- O Relatório consolidado demora a ser 

fechado, o que nem sempre possibilita 

que as melhorias possam ser 

implantadas no semestre a que se 

reporta.  

- Após o Relatório da AI ter sido 

consolidado, os docentes foram 

convocados pelas Coordenações de Curso a 

ter ciência da avaliação realizada pelos 

alunos para definirem estratégias de 

melhoria. 
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- Acompanhar o processo e 

andamento das ações a 

respeito do ENADE. 

-Mobilização do corpo discente e docente de 

que todo esse processo reveste-se de suma 

importância para a sociedade acadêmica por 

reconhecer na educação uma face do 

processo dialético que se estabelece entre 

socialização e individuação da pessoa, com 

o objetivo de motivar e fortalecer o 

conhecimento dos alunos na caminhada 

profissional.  A sensibilização busca mostrar 

que o ENADE também representa 

importância para o aluno de nível superior, 

fazendo-o entender que uma boa nota para a 

IES valoriza o seu diploma. 

- Os professores do 9º e do 10º períodos 

discutiram, no horário das aulas, sem 

interferência do conteúdo das disciplinas, 

conteúdos específicos que poderiam cair na 

prova do ENADE, aconteceram também 

algumas palestras e oficinas para 

embasamento das questões de 

conhecimentos específicos.  

-Realizaram-se duas atividades de revisão de 

conteúdos. Os membros dos NDEs dos 

cursos de Administração, Ciências 

Contábeis, Direito, Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Financeira, Logística, 

Marketing, Psicologia e Relações 

Internacionais fizeram as correções das 

questões e com os resultados trabalhamos as 

deficiências para a prova do ENADE.  

-Alimentação do Mural ENADE, com o 

nome dos inscritos, informativos de 

preenchimento dos questionários e 

divulgação do Game Center como o TOP 

ENADE. 

-Reuniões SEMANAIS dos NDEs com o 

Diretor acadêmico sobre a preparação dos 

cursos para o ENADE. 

-Alguns alunos ainda entendem que o 

bom desempenho no ENADE é 

importante apenas para a Instituição, 

esse quantitativo vem diminuindo por 

conta do trabalho de conscientização 

dos mesmos pelos docentes e 

coordenadores, em suas reuniões. 

 

-Embora o apoio dos docentes no dia da 

prova do ENADE tenha sido excelente, 

é reconhecido que um investimento 

maior em infraestrutura de apoio no dia 

e locais de prova é importante para o 

levante moral do corpo discente 

selecionado para realizar as provas. 

Esse sentimento de apoio reforça o 

estímulo ao corpo docente para 

continuar firme na preparação dos 

demais discentes.  

-Trabalhamos com o corpo docente a 

estimular os discentes a terem um bom 

desempenho e principalmente trabalhar em 

cima da conscientização dos mesmos que o 

Exame não é apenas importante para a IES, 

mas pela valorização do seu diploma. 

Tivemos uma adesão de mais de 80% em 

Engenharia de Produção, o que foi 

facilitado pelo número de alunos 

concluintes reduzidos.  

-O ENADE, como instrumento de 

avaliação dos estudantes, foi previsto pela 

mesma Lei instituidora do SINAES 

(L.10.861/2004), cabendo-lhe como tarefa 

primordial aferir o desempenho dos 

estudantes no que diz respeito aos 

conteúdos programáticos, os quais estão 

previstos nas diretrizes curriculares de cada 

curso de Graduação, sendo, portanto, 

considerado como um componente 

curricular. Um componente curricular não 

cumprido implica na não conclusão da 

carga-horária do curso e, portanto, em 

pendência para o aluno. Essa 

obrigatoriedade impõe responsabilidades 

ao aluno, que se sente pressionado de 

forma positiva a se preparar e revisar 

diversos conteúdos programáticos 

abordados em todas as disciplinas; 

-Os resultados obtidos com o ENADE são 

agregados a outros resultados avaliativos 

institucionais, indicando à ESTÁCIO FIR e 

a seus cursos que caminhem para uma 

qualificação permanente, o que se traduz 

em uma melhoria e progresso do ensino 

orientado pela IES. 
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ENADE: 

 

Em 2007, a ESTÁCIO FIR obteve bons resultados no ENADE pelos cursos de Sistemas de 

Informação, Fisioterapia e Administração de Empresas (conceito 4) e conceito 3 nos cursos de 

Turismo e Psicologia. No ano de 2008, o único curso avaliado na ESTÁCIO FIR foi o de Sistemas 

de Informação que manteve o conceito 4 do ano anterior. Em 2010, a IES recebeu os resultados do 

ENADE 2009 e obteve os seguintes conceitos: Administração (3); Direito (3); Psicologia (3); 

Turismo (3) e Relações Internacionais (2). Este último curso elaborou um Plano de Melhorias para 

envio ao MEC e passou por visita in loco obrigatória, em 2011, para Renovação de 

Reconhecimento, no momento aguarda.  A IES obteve, em 2010, o conceito 3,0 no Índice Geral de 

Cursos (IGC). Com relação às notas dos cursos, no ENADE 2010, divulgadas em 2011, Fisioterapia 

obteve (3) e Enfermagem e Serviço Social não obtiveram conceito, pois apenas possuíam 

ingressantes. Em 2012, participaram do ENADE os seguintes cursos: Direito, Administração, 

Psicologia, Relações Internacionais, Turismo, Ciências Contábeis; CSTs em Logística, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Financeira e Marketing apenas tinham ingressantes. Já em 2013, os 

cursos de Saúde foram o foco: Fisioterapia (nota 3), Serviço Social (nota 3) e Enfermagem (nota 2) 

tiveram seus alunos selecionados para realizarem a prova. Devido à nota 2 em Enfermagem, a IES 

recebeu a visita in loco para a Renovação de Reconhecimento dos cursos de Enfermagem em 2015 

(nota 4).  Em 2014, os cursos submetidos ao ENADE foram: CST em Redes de Computadores  

(nota 3), Sistemas de Informação (nota 3) e Engenharia de Produção (nota 3). Por fim, no ano de 

2015 os cursos avaliados pelo ENADE foram Administração, Ciências Contábeis, Direito, Gestão 

de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Psicologia e Relações 

Internacionais. 

 

AVALIAÇÃO INTERNA: 

 

Esta parte do Relatório tem por objetivo fazer uma análise crítica dos resultados obtidos pela 

Avaliação Interna 2015.1 e 2015.2, de forma a identificar os principais fatores de insatisfação 

perante os alunos.  

A partir desta análise, será elaborado um Plano de Ações contingenciais de melhorias e 

ações preventivas para o futuro, alinhadas à estratégia de gestão por diretrizes e busca da excelência 

da IES. Verifica-se, portanto, que a ferramenta oferece confiabilidade, pois elucida as lacunas 

existentes nos diversos aspectos da Instituição: dimensão docente, dimensão discente e dimensão da 

própria Instituição.  
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No entanto, destaca-se a necessidade de garantir maior divulgação das ações geradas em 

decorrência dos dados levantados, permitindo assim que a comunidade acadêmica identifique que 

os gestores estão comprometidos com a melhoria das oportunidades levantadas, bem como 

alavancar a qualidade do ensino e dos demais serviços prestados pela IES. 

Com o desafio de aumentar a adesão em 2015, foram dadas previamente orientações sobre a 

divulgação e a abordagem com a equipe de coordenadores de cursos, os principais intermediadores 

entre a instituição e o corpo discente.  

 

SENSIBILIZAÇÃO E ADESÃO 

Mais uma vez, este ano fizemos uma forte divulgação para todos os públicos envolvidos, 

divulgando a Avaliação Institucional e a importância a participação de todos. Como aprendizado em 

relação a anos anteriores, quando tivemos alguns problemas de conectividade com o SIA – Sistema 

de Informações Acadêmicas, a sugestão para alunos e professores foi no sentido de realizar a 

pesquisa fora das dependências da Instituição, para que  não houvesse problemas de sobrecarga de 

acesso ao Sistema. 

O ano de 2015 foi mais um ano seguido em que tivemos um significativo crescimento da 

adesão à Avaliação Interna – 75,33% de nossos alunos participaram do processo. Em 2014, tivemos 

a adesão de 72%. Esse aumento representa para nós um sinal de grande comprometimento de todos 

com a avaliação e com as metas da Instituição. Abaixo, o quadro com a adesão discente, por curso: 

     Avaliação Institucional 2015.1 

Cursos 
Total de 
Alunos 

Responderam Não Responderam 
% de alunos 

respondentes 
ADMINISTRAÇÃO 494 355 139 72% 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 31 14 17 45% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 213 170 43 80% 

DIREITO 2089 1604 485 77% 

ENFERMAGEM 1.119 847 272 76% 

ENGENHARIA CIVIL 772 580 192 75% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  677 526 151 78% 

ENGENHARIA ELÉTRICA 400 318 82 80% 

ENGENHARIA MECÂNICA 626 476 150 76% 

PETRÓLEO E GÁS  47 35 12 74% 

FARMÁCIA 277 196 81 71% 

FISIOTERAPIA 820 577 243 70% 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 135 92 43 68% 

GESTÃO FINANCEIRA 9 7 2 78% 

LOGÍSTICA 104 67 37 64% 

MARKETING 5 1 4 20% 

NUTRIÇÃO 351 243 108 69% 

PSICOLOGIA 956 761 195 80% 

REDES DE COMPUTADORES 155 116 39 75% 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 160 111 49 69% 

SEGURANÇA DO TRABALHO 14 9 5 64% 

SERVIÇO SOCIAL 433 293 140 68% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 324 232 92 72% 

TURISMO  1 0 1 0% 

  10212 7630 2582 74,72% 



 23 

 
 
 

 
 

   Avaliação Institucional 2015.2 

Cursos Total de Alunos Responderam 
Não 

Responderam 
% de alunos 

respondentes 

ADMINISTRAÇÃO 501 376 125 75% 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 52 28 24 54% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 241 195 46 81% 

DIREITO 1999 1562 437 78% 

ENFERMAGEM 1089 817 272 75% 

ENGENHARIA CIVIL 843 630 213 75% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  618 468 150 76% 

ENGENHARIA ELÉTRICA 419 342 77 82% 

ENGENHARIA MECÂNICA 606 484 122 80% 

PETRÓLEO E GÁS  29 23 6 79% 

FARMÁCIA 344 256 88 74% 

FISIOTERAPIA 813 568 245 70% 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 120 87 33 73% 

GESTÃO FINANCEIRA 6 5 1 83% 

LOGÍSTICA 96 60 36 63% 

MARKETING 2 1 1 50% 

NUTRIÇÃO 374 287 87 77% 

PSICOLOGIA 986 758 228 77% 

REDES DE COMPUTADORES 158 101 57 64% 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 117 91 26 78% 

SEGURANÇA DO TRABALHO 13 10 3 77% 

SERVIÇO SOCIAL 403 287 116 71% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 313 205 108 65% 

TURISMO  1 0 1 0% 

  10143 7641 2502 75,33% 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

Juntamente com os resultados da Pesquisa de Satisfação dos alunos (PESA), realizada anualmente 

por empresa terceirizada, os resultados da avaliação interna são estudados e analisados pela a 

Gerência de Qualidade da IES, juntamente com a CPA e a Direção da IES, para a identificação das 

fragilidades da ESTÁCIO FIR. O principal objetivo dessas análises é a busca por oportunidades de 

melhoria e crescimento da percepção de qualidade dos serviços prestados pela IES, em Recife. 

O principal relatório norteador foi da Autoavaliação foi o ranking das perguntas constantes no 

questionário abaixo, em ordem decrescente de satisfação geral de todos os alunos de todos os 

cursos:  

RESULTADO GERAL - CAMPUS ABDIAS 1 - 

Extremamente 

Insatisfeito

2 3 4 5 - 

Extremament

e Satisfeito

1 Wifi no campus 40,6% 16,1% 17,9% 12,1% 13,3%

2 Facilidade de acesso ao material didático digital das disciplinas, via tablet Estácio 38,0% 10,8% 18,1% 15,1% 18,1%

3 Internet na biblioteca 28,9% 15,3% 22,5% 15,7% 17,5%

4
Acesso ao material didático digital via LEITOR ESTÁCIO, em seu próprio equipamento (desktop, notebook, tablet e 

smartphone)
22,6% 13,9% 26,1% 19,5% 17,9%

5 Atendimento telefônico receptivo (aquele que o atendeu quando você ligou) 22,2% 14,0% 23,4% 21,1% 19,2%

6 Qualidade do material didático das disciplinas 21,0% 14,6% 27,2% 21,0% 16,1%

7 Atendimento telefônico ativo (aquele que entrou em contato com você) 20,6% 12,7% 24,4% 21,4% 21,0%

8 Outros canais de atendimento 19,5% 12,2% 27,7% 20,9% 19,7%

9 Internet nos laboratórios 17,1% 15,7% 24,5% 22,0% 20,6%

10
Oportunidades oferecidas para participar de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) no âmbito da EXTENSÃO 

(projetos que envolvam alunos e professores junto à comunidade)
16,8% 15,4% 30,1% 21,1% 16,7%

11
Satisfação geral com a mensalidade cobrada pela universidade / faculdade em comparação com as demais instituições de 

ensino superior privadas
16,6% 14,1% 28,3% 21,7% 19,3%

12 Disponibilidade do coordenador para atender os alunos 16,5% 10,5% 21,9% 22,2% 28,8%

13
Apresentação dos aspectos acadêmicos relacionados ao curso (projeto pedagógico, exigência de pré-requisitos, matriz 

curricular, estágios, TCC, entre outros)
16,5% 9,2% 23,2% 22,2% 28,9%

14 Satisfação geral com o Atendimento 16,3% 11,4% 29,1% 24,8% 18,4%

15 Satisfação com a infraestrutura dos laboratórios específicos do seu curso 16,3% 16,1% 28,6% 23,3% 15,7%

16
Satisfação geral com o preço e a qualidade do serviço prestado, ou seja, com custobenefício da universidade / faculdade

16,3% 13,7% 27,9% 22,6% 19,5%

17 Atendimento por email 16,1% 11,3% 27,1% 22,7% 22,7%

18 Satisfação geral com o Coordenador do seu curso 15,6% 8,5% 21,2% 23,8% 30,9%

19 Limpeza dos banheiros da unidade 15,6% 10,9% 21,7% 23,4% 28,5%

20 Satisfação geral com a cobrança 15,5% 11,2% 26,5% 23,7% 23,0%

21
Oportunidades oferecidas para participar de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) no âmbito da PESQUISA 

(iniciação científica)
15,3% 15,0% 30,4% 21,7% 17,6%

22 Satisfação geral com a biblioteca do seu campus/Polo 15,3% 13,0% 25,9% 25,1% 20,8%

23 Atendimento prestado pela administração da Unidade/Polo 15,2% 12,2% 26,7% 25,8% 20,0%

24 Atendimento na Secretaria de Alunos da sua Unidade/Polo 15,2% 12,1% 25,6% 25,9% 21,3%

25 Satisfação geral com os processos financeiros da Estácio 14,5% 13,0% 28,5% 24,0% 19,9%

26 Disponibilidade do acervo bibliográfico na Unidade / Polo para atender às necessidades das disciplinas do seu curso 14,3% 12,8% 29,8% 23,7% 19,3%

27 Exatidão dos valores cobrados no boleto (de acordo com o que foi contratado: descontos, juros e etc) 14,0% 10,6% 25,2% 25,3% 24,9%

28 Qualidade do acesso e conexão 13,8% 13,2% 30,0% 24,3% 18,7%

29 Facilidade na navegação 13,4% 12,5% 29,3% 24,7% 20,1%

30 Conhecimento dos processos acadêmicos (requerimentos, disciplinas EaD, laboratórios, Secretaria etc) 13,3% 7,9% 20,8% 23,7% 34,2%  
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RESULTADO GERAL - CAMPUS ABDIAS 1 - 

Extremamente 

Insatisfeito

2 3 4 5 - 

Extremament

e Satisfeito

31 Organização e qualidade do funcionamento do Estágio Curricular/Supervisionado do seu curso 13,2% 12,4% 29,6% 25,2% 19,6%

32 Participação nas atividades acadêmicas complementares (AAC) ofertadas 13,1% 12,6% 25,6% 24,9% 23,8%

33 Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de Informática 12,7% 12,3% 24,5% 25,6% 24,8%

34 Funcionamento da webaula das disciplinas presenciais 12,3% 11,2% 29,2% 26,8% 20,6%

35
Disponibilidade de equipamentos em boas condições para a realização da Avaliação (AV) nos laboratórios de informática 

da unidade ou polo
12,2% 11,7% 27,7% 25,6% 22,7%

36 Funcionamento da webaula das disciplinas online (conteúdo online, videoaulas, fóruns etc) 11,9% 10,2% 29,0% 26,8% 22,0%

37
Oportunidades oferecidas para participar de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) no âmbito do ENSINO (ex: 

cursos de nivelamento, revisão, palestras, oficinas de leitura, etc)
11,8% 13,0% 30,2% 25,3% 19,7%

38 Contribuição do Estágio Curricular/Supervisionado para sua formação profissional 11,7% 11,1% 28,2% 25,2% 23,8%

39 Satisfação geral com o Ambiente Virtual 10,9% 12,2% 29,3% 28,0% 19,6%

40 Participação no "Avaliando o Aprendizado" 10,1% 9,9% 23,5% 25,9% 30,6%

41 Indicação da leitura do material didático como preparação para as aulas e suporte ao estudo 10,0% 5,3% 15,4% 21,6% 47,8%

42 Qualidade dos equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, datashows, retroprojetores etc) 9,9% 11,5% 25,2% 27,3% 26,2%

43 Eficiência do Sistema de Informação Acadêmica - SIA 9,8% 11,7% 29,2% 27,3% 21,9%

44 Satisfação geral com a Infraestrutura 8,2% 10,4% 30,5% 28,3% 22,7%

45 Conservação das áreas comuns do campus 8,0% 10,3% 27,1% 28,5% 26,1%

46
Conhecimento do Projeto Pedagógico do seu Curso e seus componentes curriculares (disciplinas mínimas, eletivas e 

optativas/ Atividades Acadêmicas Complementares AAC/ Estágio Curricular/Supervisionado e Trabalho de Conclusão de 

Curso TCC)

8,0% 9,7% 31,8% 29,2% 21,4%

47 Satisfação geral com as salas de aula 7,9% 12,2% 26,4% 27,5% 26,0%

48 Conservação do mobiliário (cadeiras, mesas, etc) 7,2% 10,3% 23,1% 30,0% 29,5%

49
Quanto à utilização pelo Professor dos planos de aula disponíveis no webaula (conteúdos, indicação do material didático, 

atividades estruturadas e casos concretos, etc)
7,0% 6,0% 16,7% 22,8% 47,5%

50 Satisfação geral com os Professores/Tutores 6,6% 5,0% 13,0% 21,4% 54,0%

51
Satisfação com a clareza com que o professor apresenta o Plano de Ensino da disciplina (objetivos, procedimentos de 

ensino e de avaliação, conteúdos e bibliografia)
6,6% 6,2% 14,6% 22,8% 49,8%

52 Competência didática do Professor (para ensinar, desenvolver habilidades e despertar interesse pela disciplina) 6,5% 5,4% 13,8% 20,6% 53,8%

53
Considerando todos os pontos abordados desde o início deste questionário, qual é a sua satisfação geral com a Estácio 

neste período acadêmico?
6,3% 9,9% 31,7% 34,0% 18,0%

54 Satisfação geral com o seu curso 6,1% 6,8% 27,1% 33,6% 26,3%

55 Limpeza das áreas comuns do campus 5,8% 7,2% 22,1% 28,8% 36,1%

56 Coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações (provas e trabalhos) 5,7% 3,7% 11,4% 19,9% 59,4%

57
Planos de Ensino apresentados pelos professores considerando os seguintes aspectos: objetivos, metodologias de ensino, 

critérios de avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina
5,6% 8,2% 27,9% 33,0% 25,3%

58 Leitura prévia e utilização do material didático como objeto de estudo 5,5% 8,4% 31,5% 33,9% 20,7%

59 Satisfação com seu atual Coeficiente de Rendimento CR 5,3% 8,6% 29,7% 35,6% 20,7%

60 Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor 5,0% 4,1% 11,7% 19,4% 59,8%

61 Limpeza das salas de aula 4,7% 6,2% 20,8% 28,3% 40,0%

62 Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do Professor 4,2% 2,9% 9,4% 17,5% 66,0%

63 Dedicação diária aos estudos 3,8% 8,1% 32,1% 32,6% 23,4%

64 Satisfação geral com o seu desempenho como estudante de graduação 3,7% 5,5% 26,3% 40,2% 24,3%

65 Pontualidade e assiduidade às aulas 2,6% 4,0% 19,2% 37,7% 36,5%  

De um total de 65 aspectos analisados, foi realizada uma priorização segundo o princípio de Pareto 

- que afirma que para muitos fenômenos, 80% das consequências advêm de 20% das causas – e 

obteve-se as seguintes 13 insatisfações principais, contudo, para fins de Gestão, considerou-se as 15 

principais insatisfações: 

RESULTADO GERAL - CAMPUS ABDIAS 1 - 

Extremamente 

Insatisfeito

2 3 4 5 - 

Extremament

e Satisfeito

1 Wifi no campus 40,6% 16,1% 17,9% 12,1% 13,3%

2 Facilidade de acesso ao material didático digital das disciplinas, via tablet Estácio 38,0% 10,8% 18,1% 15,1% 18,1%

3 Internet na biblioteca 28,9% 15,3% 22,5% 15,7% 17,5%

4
Acesso ao material didático digital via LEITOR ESTÁCIO, em seu próprio equipamento (desktop, notebook, tablet e 

smartphone)
22,6% 13,9% 26,1% 19,5% 17,9%

5 Atendimento telefônico receptivo (aquele que o atendeu quando você ligou) 22,2% 14,0% 23,4% 21,1% 19,2%

6 Qualidade do material didático das disciplinas 21,0% 14,6% 27,2% 21,0% 16,1%

7 Atendimento telefônico ativo (aquele que entrou em contato com você) 20,6% 12,7% 24,4% 21,4% 21,0%

8 Outros canais de atendimento 19,5% 12,2% 27,7% 20,9% 19,7%

9 Internet nos laboratórios 17,1% 15,7% 24,5% 22,0% 20,6%

10
Oportunidades oferecidas para participar de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) no âmbito da EXTENSÃO 

(projetos que envolvam alunos e professores junto à comunidade)
16,8% 15,4% 30,1% 21,1% 16,7%

11
Satisfação geral com a mensalidade cobrada pela universidade / faculdade em comparação com as demais instituições de 

ensino superior privadas
16,6% 14,1% 28,3% 21,7% 19,3%

12 Disponibilidade do coordenador para atender os alunos 16,5% 10,5% 21,9% 22,2% 28,8%

13
Apresentação dos aspectos acadêmicos relacionados ao curso (projeto pedagógico, exigência de pré-requisitos, matriz 

curricular, estágios, TCC, entre outros)
16,5% 9,2% 23,2% 22,2% 28,9%

14 Satisfação geral com o Atendimento 16,3% 11,4% 29,1% 24,8% 18,4%

15 Satisfação com a infraestrutura dos laboratórios específicos do seu curso 16,3% 16,1% 28,6% 23,3% 15,7%  



 26 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PARA REPRESENTANTES DE TURMA 

Os resultados quantitativos gerais e específicos de cada curso foram expostos pela CPA para 

os representantes de turma dos cursos. Nessa oportunidade, foi possível verificar qualitativamente, 

através da análise do discurso dos discentes, quais outros aspectos podem ser melhorados pela IES, 

bem como sugestões. Todavia, a principal contribuição do corpo discente esse ano foi alertar para 

um item não perguntado no questionário que é “Segurança no entorno do Campus”. Muitos 

depoimentos de sensação de insegurança nas proximidades da faculdade no turno da noite acabaram 

por convencer a CPA que este era um item prioritário e foi acrescido na lista geral de insatisfações.  

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS COORDENADORES DE CURSO E DIREÇÃO 

Os coordenadores de curso e a direção recebem as insatisfações coletadas e tem um prazo 

estabelecido para elaborar um plano de ação que será executado ao longo do ano e acompanhado 

pela CPA. A direção elabora plano de ação com metas e prazos para todas as pesquisas de 

satisfação, visando eliminar e/ou mitigar os pontos de insatisfação apontados no Relatório da 

Avaliação Institucional e no PESA (Pesquisa de Satisfação dos alunos). Dentre estas ações, temos: 

melhorias da rede wireless e da internet a cabo; os treinamentos para os discentes das ferramentas 

didáticas online, a reestruturação do atendimento telefônico do campus, e a melhoria das 

comunicações interna e externa; a criação de mais oportunidades de extensão; reanálise das 

políticas de preços e condições de pagamento; a capacitação dos funcionários quanto ao 

atendimento geral; a integração discente aos aspectos do seu curso; e a melhoria de laboratórios 

específicos. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS DOCENTES 

 

Também com esses resultados, são realizadas reuniões com os professores para divulgação 

das potencialidades e oportunidades de melhoria, bem como são expostos os resultados para os 

alunos nos murais ou outros meios de comunicação, se necessário. Por fim, há uma premiação para 

os 10 professores mais bem avaliados pelos alunos, em uma solenidade com todo o corpo docente 

para prestigiar os bons serviços prestados e seus nomes e fotos são divulgados nas salas dos 

professores como forma de reconhecimento. 

        

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PARA DISCENTES E COMUNIDADE EXTERNA 

 Além das reuniões, há a exposição dos resultados no mural do ENADE, a divulgação nas 

comunidades vizinhas via reuniões com entidades e rádio comunitária.  
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

DESTAQUES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2015 

 

ADESÃO  

                        A Avaliação Institucional 2015.1, de um total de 10.212 discentes, contou com a 

participação de quase 7630 alunos, uma adesão de 74,72%, que avaliaram o Campus da 

ESTÁCIO FIR, seus cursos e professores.  Em 2015.2 , de um total de 10.143 alunos, a 

participação contou com 7641 discente, uma adesão de 75,33%. 

Nas últimas Avaliações Institucionais, realizada no segundo semestre de 2014, tínhamos um 

público de aproximadamente 7000 alunos aptos no sistema para a avaliação, dos quais 72% 

concluíram a sua participação e avaliaram os pilares propostos pela pesquisa. Em 2015, a base de 

alunos aptos cresceu a um pico de 10.485 alunos e, ainda assim, com esse aumento significativo 

da base de alunos, aumentamos nosso percentual de adesão, em 2015. 

 

 

ISA DA UNIDADE – Índice de Satisfação do Aluno 

Ao comparar as pontuações das últimas avaliações, conclui-se que tivemos um crescimento 

em todas as esferas avaliadas (tanto a avaliação docente, como a avaliação do aluno).  

Acreditamos fortemente que os investimentos de recursos nas dimensões de infraestrutura 

aumentaram significativamente a percepção positiva do aluno em relação ao seu campus. 

A respeito da avaliação docente, os bons desempenhos podem ser justificados pelas políticas 

de Gente que temos implementado na instituição, valorizando cada vez mais o profissional que 

trabalha para a ESTÁCIO FIR. Além da implantação do Plano de Cargos e Salários, do 

acompanhamento mais próximo de desempenho acadêmico, temos investido muito nossas energias 

e recursos na promoção do bem estar de nosso corpo docente e administrativo, resultando em uma 

boa prestação de serviços aos nossos alunos. O ISA é calculado da seguinte forma: 
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A nota do ISA de 2015.2 foi 3.72, com média de professores 4.09 e média dos Campi 3.35. 

Média do Professor Média da Unidade ISA 

4,09 3,35 3,72 
 

A nota do ISA do semestre anterior , 2015.1, foi: 

Média do Professor Média da Unidade ISA 

4,04 3,26 3,65 
A melhora do indicador de deu em todas as esferas: acadêmica e administrativo-financeira. 

 

VISÃO GERAL DOS PONTOS MAIS SIGNIFICATIVOS DA AVALIAÇÃO DOS CURSOS 

 

CURSO COORDENADOR DESTAQUE MUITO BOM E BOM DESTAQUE RUIM E MUITO RUIM 

ADMINISTRAÇÃO JOMAR 
AUSTREGÉSILO 

74,6% dos alunos estão satisfeitos 
com a assiduidade (frequência às 
aulas) e pontualidade do Professor 

41% dos alunos estão insatisfeitos com 
a disponibilidade da coordenação em 
atender os alunos. 

50,4% dos alunos estão insatisfeitos 
com a internet wifi no campus. 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

RONE CESÁRIO Satisfação Geral com Coordenador 
em 73,2%, mostrando a 
disponibilidade do Coordenador 
Rone Cesário em resolução de 
problemas, bom conhecimento dos 
processos acadêmicos. 
 
Boa parte do corpo discente 
(61,6%) encontra-se satisfeito com 
a disponibilidade do acervo da 
biblioteca. 

67,7% dos alunos estão insatisfeitos 
com a internet wifi no campus. 

  68,9% dos alunos acham 
significativa a utilidade acadêmica 
do tablet, ou seja, para a utilização 
nas atividades relacionadas ao 
curso. 

 

69,3% dos alunos encontram-se 
bastante satisfeitos com o grau de 
conhecimento do coordenador dos 
processos acadêmicos 

ENFERMAGEM KÁTIA REJANE 56,2% dos alunos do curso estão 
satisfeitos com os Planos de Ensino 
apresentados pelos professores 

31,1% dos alunos estão insatisfeitos 
com a disseminação e execução de 
projetos de extensão. 

60,3% dos alunos estão satisfeitos 
com o grau de conhecimento do 
coordenador dos processos 
acadêmicos 

31,8% dos alunos estão insatisfeitos 
com as oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito da 
PESQUISA (iniciação científica), 
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ENGENHARIA 
CIVIL 

JÚLIO GHERING Encontramos, diferentemente de 
outros cursos, um percentual maior 
de satisfação em relação às 
Atividades Complementares 
Acadêmicas no âmbito do Ensino 
(41,7% de satisfação); 

28,1 % dos alunos estão insatisfeitos 
com a organização e qualidade do 
funcionamento do Estágio 
Curricular/Supervisionado do seu curso 

53,2% dos alunos do curso 
encontram-se satisfeitos com a 
disponibilidade do acervo 
bibliográfico oferecido para seu 
curso; 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

FLÁVIA 
GONÇALVES 

47,2% dos alunos encontram-se 
satisfeitos com os Planos de Ensino 
apresentados pelos professores 

35,1% dos alunos estão insatisfeitos 
em relação à organização e qualidade 
do funcionamento do Estágio 
Curricular/Supervisionado do seu 
curso; 

Satisfação Geral com Coordenador 
em 69,2%, mostrando a 
disponibilidade da Coordenadora 
Daniele Castro em resolução de 
problemas, bom conhecimento dos 
processos acadêmicos. 

33,6% dos alunos estão insatisfeitos 
com a disseminação e execução de 
projetos de extensão. Acreditam que 
são insuficientes as Atividades 
acadêmicas de pesquisa junto à 
comunidade. 

ENGENHARIA 
ELÉTRICA 

GUSTAVO LUNA 50,4% do corpo discente confiam 
na contribuição do Estágio 
Curricular/Supervisionado para sua 
formação profissional; 

 

54,6% acredita ser satisfatório o 
funcionamento da webaula das 
disciplinas; 

25,4% dos alunos estão insatisfeitos 
com o material didático das disciplinas 

Boa parte do corpo discente (49%) 
encontra-se satisfeita com a 
disponibilidade do acervo da 
biblioteca. 

 

ENGENHARIA 
MECÂNICA 

MURILO 
AGUIAR 

51,7% dos alunos mostram que 
estão satisfeitos com os Planos de 
Ensino apresentados pelos 
professores 

32,7 dos alunos estão insatisfeitos com 
Oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito da 
EXTENSÃO 

  

Boa parte do corpo discente (47%) 
encontra-se satisfeita com a 
contribuição do Estágio 
Curricular/Supervisionado para sua 
formação profissional, 

38,2% dos alunos não acreditam na 
facilidade de acesso ao material 
didático das disciplinas, via tablet. 

A Satisfação Geral com 
Coordenador do Curso atingiu 
66,1%, mostrando a disponibilidade 
da Coordenadora Daniele Castro 
em resolução de problemas, bom 
conhecimento dos processos 
acadêmicos. 
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FARMÁCIA GABIRELA 
TEXEIRA 

67,8% dos alunos mostram que 
estão satisfeitos com a organização 
e qualidade do funcionamento do 
Estágio Curricular/Supervisionado 
do seu curso e 65,4% confiam na 
contribuição do Estágio 
Curricular/Supervisionado para sua 
formação profissional; 

32,1% dos alunos do curso estão 
insatisfeitos com o apoio dado aos 
alunos pelo coordenador de curso 

Boa parte do corpo discente 
(64,6%) encontra-se satisfeita com 
a disponibilidade do acervo da 
biblioteca. 

FISIOTERAPIA VITÓRIA LIMA 54,8% dos alunos do curso 
consideram satisfatória a 
preparação oferecida para o 
mercado de trabalho pela 
Faculdade; 

31,8% dos alunos estão insatisfeitos 
com as oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito da 
EXTENSÃO 

54,8% dos alunos estão satisfeitos 
com a contribuição do Estágio 
Curricular/Supervisionado para sua 
formação profissional 

31,4% dos alunos estão insatisfeitos 
com  o funcionamento da webaula das 
disciplinas presenciais, 

GESTÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

RAFAELA 
SAMPAIO 

65% dos alunos estão satisfeitos 
com o material didático oferecido 
pelo curso 

37,8% dos alunos estão insatisfeitos 
com os esclarecimentos sobre aspectos 
acadêmicos relacionados ao seu curso 
(projeto pedagógico, exigência de pré-
requisitos, matriz curricular, estágios, 
TCC, entre outros) apresentados pelo 
Coordenador. 

68,7% estão satisfeitos com a 
disponibilidade do acervo 
bibliográfico para atender às 
necessidades das disciplinas do seu 
curso. 

33% dos alunos não consideram 
satisfatórias as oportunidades 
oferecidas para participar de 
Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito do 
ENSINO (ex: cursos de nivelamento, 
revisão, palestras, oficinas de leitura 
etc,). 

GESTÃO 
FINANCEIRA 

RONE CESÁRIO 55,5% dos alunos consideram bom 
ou muito bom a organização e 
qualidade do funcionamento do 
Estágio curricular/Supervisionado 
do seu curso 

25% dos alunos estão insatisfeitos com 
os esclarecimentos sobre aspectos 
acadêmicos relacionados ao seu curso 
(projeto pedagógico, exigência de pré-
requisitos, matriz curricular, estágios, 
TCC, entre outros) apresentados pelo 
Coordenador. 

Diferente de outros cursos, 50% 
dos alunos consideram-se 
satisfeitos com o funcionamento da 
webaula das disciplinas presenciais; 

65% estão satisfeitos com a 
disponibilidade do acervo 
bibliográfico para atender às 
necessidades das disciplinas do seu 
curso. 

LOGÍSTICA ANDRÉ SILVA 58,7% dos alunos consideram 
satisfatória a preparação oferecida 
para o mercado de trabalho . 

30,8% dos alunos estão insatisfeitos 
com as oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas 
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62,2% dos alunos estão satisfeitos 
com o apoio prestado aos alunos 
pelo Coordenador do Curso. 

Complementares (AAC) no âmbito da 
PESQUISA (iniciação científica); 

 

MARKETING RAFAELA 
MARQUES 

55,5% dos alunos estão satisfeitos 
com o Funcionamento da webaula 
das disciplinas presenciais 

33,3% dos alunos não estão satisfeitos 
com as oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito da 
EXTENSÃO 

84,2% dos alunos estão satisfeitos 
com o apoio prestado aos alunos 
pelo Coordenador do Curso. 

NUTRIÇÃO GABRIELA 
TEIXEIRA 

66,7% dos alunos estão satisfeitos 
com a contribuição do Estágio 
Curricular/Supervisionado para sua 
formação profissional; 

30% dos alunos estão insatisfeitos com 
as oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito da 
EXTENSÃO (projetos que envolvam 
alunos e professores junto à 
comunidade); 

72,8% dos alunos estão satisfeitos 
com seu coordenador de curso 

 

62,7% dos alunos consideram-se 
satisfeitos com a disponibilidade do 
acervo bibliográfico para atender 
às necessidades das disciplinas do 
seu curso 

PETRÓLEO E GÁS FLÁVIA 
GONÇALVES 

51,6% dos alunos estão satisfeitos 
com a disponibilidade do acervo 
bibliográfico para atender às 
necessidades das disciplinas do seu 
curso; 

42,8% dos alunos estão insatisfeitos 
com as oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito da 
PESQUISA (iniciação científica); 

54,5% dos alunos do curso estão 
satisfeitos com os Planos de Ensino 
apresentados pelos professores 

50,8% dos alunos estão insatisfeitos 
com as oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito da 
EXTENSÃO (projetos que envolvam 
alunos e professores junto à 
comunidade). 

PSICOLOGIA WALFRIDO 
NUNES 

62% dos alunos estão satisfeitos 
com a contribuição do Estágio 
Curricular/Supervisionado para sua 
formação profissional; 

29% dos alunos não consideram 
satisfatórias  as Oportunidades 
oferecidas para participar de 
Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito da 
EXTENSÃO (projetos que envolvam 
alunos e professores junto à 
comunidade). 

61% dos alunos estão satisfeitos 
com o Material didático das 
disciplinas; 

74% do corpo discente estão 
satisfeitos com a coordenação do 
curso, representada pelo professor 
Walfrido Nunes. 

REDES DE 
COMPUTADORES 

ÉRIKA 
MEDEIROS 

56,8% dos alunos estão satisfeitos 
com a disponibilidade do acervo 
bibliográfico para atender às 
necessidades das disciplinas do seu 
curso; 

33,8% dos alunos não estão satisfeitos 
com as Oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito da 
EXTENSÃO (projetos que envolvam 
alunos e professores junto à 
comunidade); 
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56,9% do curso encontra-se 
satisfeito com o material didático 
do curso. 

35,3% não está satisfeita com as 
oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito da 
PESQUISA (iniciação científica). 

RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

CARLOS 
GUSTAVO 
DELGADO 

49,4% dos alunos estão satisfeitos 
com a contribuição do Estágio 
Curricular/Supervisionado para sua 
formação profissional; 
 
78,7% dos alunos estão felizes com 
os serviços prestados pelo seu 
coordenador de curso. 

35,6% dos alunos não estão felizes com 
o Funcionamento da webaula das 
disciplinas presenciais, 

 

33,3% consideram-se insatisfeitos com 
as Oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito da 
PESQUISA (iniciação científica); 

 

34,7% estão insatisfeitos com as 
Oportunidades oferecidas para 
participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) no âmbito da 
EXTENSÃO (projetos que envolvam 
alunos e professores junto à 
comunidade). 
 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

JEANE BELTRÃO 53,9% dos alunos acreditam ser 
satisfatória a disponibilidade do 
acervo bibliográfico para atender 
às necessidades das disciplinas do 
seu curso, 

62,5% dos alunos do curso estão 
insatisfeitos com a contribuição do 
Estágio Curricular/Supervisionado para 
sua formação profissional. 

78,6% dos alunos estão felizes com 
os serviços prestados pelo seu 
coordenador de curso. 

50% dos alunos estão insatisfeitos com 
a organização e qualidade do 
funcionamento do Estágio 
Curricular/Supervisionado do seu 
curso. 

SERVIÇO SOCIAL MARINA 
GONDIM 

62,3% dos alunos encontram-se 
satisfeitos com a Contribuição do 
Estágio Curricular/Supervisionado 
para sua formação profissional. 
 
67,2% dos alunos estão satisfeitos 
com os Planos de Ensino 
apresentados pelos professores. 
 

 

36% dos alunos encontram-se, de 
alguma forma, insatisfeita com a 
atuação do Coordenador de curso. 

 

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

ÉRIKA 
MEDEIROS 

47% do curso considera satisfatória 
a Disponibilidade do acervo 
bibliográfico para atender às 
necessidades das disciplinas do seu 
curso; 

46,7% dos alunos estão insatisfeitos 
com a internet wifi no campus. 

66,9% dos alunos se consideram 
satisfeitos com o grau  de 
conhecimento do coordenador dos 
processos acadêmicos 
(requerimentos, disciplinas EaD, 
laboratórios, Secretaria etc). 
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2.2. EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 2.2.1. Dimensão 1:  Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional / Aditamento 
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Atualizar o PDI feito em 2014 

para a transformação 

organizacional (Centro 

Universitário) 

- Participação de membros da CPA no processo de 

elaboração do PDI 2015-2019 

- Ainda não foi instituído informativo 

impresso que será distribuído mensalmente 

para toda comunidade acadêmica com 

informes da área de Regulação e da CPA. 

Neste informativo serão apresentadas partes 

do PDI, notícias sobre a IES no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas.  O 

informativo terá o nome de: 

INFORMATIVO REGULATÓRIO E CPA  

 

-A implementação dos projetos pedagógicos dos 

cursos respeita os caminhos traçados pelo PDI e 

pelo PPI, segundo pode ser constatado em 

diversos procedimentos e documentos 

institucionais, tais como o NDE, principal grupo 

a zelar pela consonância entre PDI, PPI e PPC, 

funcionamento dos órgãos colegiados, as práticas 

de autoavaliação, as atas de reuniões dos 

conselhos e da CPA.  

-As políticas institucionais de ensino estão sendo 

realizadas de maneira plena e de satisfatória 

execução. Os objetivos dos cursos apresentam 

coerência entre o perfil profissional do egresso, 

estrutura curricular e todo contexto educacional e 

que são previstos no PDI e PPI. 

- A transformação da IES em Centro 

Universitário vem na direção da necessidade de 

fortalecer e ampliar a formação dos alunos, 

através da oferta da qualidade de seus cursos e 

programas, visando atender à necessidade do 

setor produtivo, bem como estimular o 

pensamento crítico e novas oportunidades de 

carreiras na área acadêmico-científicas. 

- Verificar a articulação do 

Plano de Desenvolvimento 

Institucional e dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos com as 

atividades de ensino, pesquisa, 

extensão, avaliação 

institucional, gestão acadêmica 

e administrativa. 

 

- A CPA, em conjunto com as Coordenações de 

Cursos e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de 

cada Curso de Graduação e Tecnológico, continua 

realizando análise do PDI e sua articulação com os 

Projetos Pedagógicos. 

 

A CPA reuniu-se com a professora Magaly Lira, 

Coordenadora do Setor de Pesquisa e Extensão, em 

2015,  para obter informações sobre novos projetos 

e continuidade dos antigos e a mesma apresentou 

todos os registros de projetos de extensão e 

pesquisa cadastrados pelos professores no setor. 

- A CPA identifica em contato com 

docentes e discentes que esta quantidade de 

projetos de extensão e pesquisa ofertada 

ainda é considerada insuficiente e não 

atinge uma grande população dentro da 

comunidade acadêmica. 

A CPA compromete-se a continuar 

acompanhando a elaboração prévia dos 

editais e distribuição de projetos por cada 

Curso 

-Em 2016, a IES continuará com participação dos 

dirigentes, docentes, técnico-administrativos e os 

órgãos colegiados nessas atividades. A CPA está 

sempre buscando esta participação. Estratégias 

utilizadas para busca desta participação: 

- reuniões com coordenadores de cursos para 

apresentação dos resultados da avaliação 

institucional continuam sendo realizadas. 

- reunião com líderes de turma para divulgação da 

avaliação institucional 

- reunião com gerente de qualidade (hoje é 

membro da CPA) e direções para elaborar o plano 

de divulgação e adesão para a avaliação 

institucional e planejamento das atividades 

acadêmicas. 



 35 

Em relação à missão institucional da IES descrita no PDI “Educar seres humanos para se 

tornarem cidadãos e profissionais com espírito crítico e empreendedor, elevado potencial de 

inserção no mercado de trabalho e comprometimento com a solução dos problemas da comunidade 

e do meio ambiente”, é possível constatar que ela está sendo cumprida através das ações abaixo:  

-  Preparação do aluno para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, a 

igualdade de condições para o acesso e permanência com liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; a garantia de padrão de qualidade; a valorização da experiência extraescolar 

com vinculação entre a educação acadêmica, o trabalho e as práticas sociais. 

-  Estimulo à produção científica, ao desenvolvimento científico e ao pensamento reflexivo, 

incentivando o trabalho de pesquisa e investigação, promovendo a divulgação dos 

conhecimentos, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento. 

- Promoção à Extensão, visando estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 

além de formar profissionais empreendedores para as diversas áreas do mercado de trabalho.  

- Promoção de um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais que 

compõem o corpo técnico-administrativo-docente da Instituição, oferecendo condições 

laborativas dignas e estimulantes para que todos vislumbrem atingir metas pessoais através 

da obtenção de objetivos organizacionais. 

-  

  No que diz respeito à articulação entre avaliação institucional e o PDI, os resultados da avaliação 

interna demonstram que a IES vem cumprindo o proposto no PDI. Em 2015, a IES obteve o índice de 

adesão de avaliação institucional de 75,33% discente e 82% docente.  A IES, em conjunto com a 

CPA, continua fortalecendo a importância da Avaliação Institucional entre seus docentes e 

discentes. Não foi possível atingir 100% de adesão docente, em virtude do afastamento de alguns 

docentes por motivo de doença e/ou licença maternidade e acreditamos que alguns problemas 

ocorridos no processo, nos últimos semestres, tenham contribuído também.  Porém, o Setor de 

Qualidade e o Setor de Pesquisa da IES estiveram acompanhando, incentivando a todos a não 

deixarem de responder à Avaliação Institucional. 

         Como estratégia de comunicação prévia com os participantes do Programa de Avaliação, 

diversas ações foram realizadas pela CPA, em 2015: primeiramente eram realizadas reuniões de 

esclarecimento, com os coordenadores dos cursos e responsáveis pelos núcleos da instituição. Eles 

são os primeiros multiplicadores do Programa. Todos ficam a par do instrumento a ser 

desenvolvido, do processo de coleta de dados e avaliação, da divulgação dos resultados e da 

elaboração dos planos de ação. Num segundo momento, são convocados alunos representantes de 
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cada período. Para cada curso é feito um encontro com a presença do Coordenador de Graduação e 

de um membro da comissão da CPA.          

A logística durante a aplicação da avaliação em 2012 contava com um esquema de envio dos 

alunos aos laboratórios de informática pelos professores e coordenadores, com base em um 

cronograma acompanhado fisicamente através de gestão visual de atualização diária e virtualmente 

através de e-mail. Observou-se que esta ação terminava por sobrecarregar o sistema e levar a 

problemas como a não conclusão da avaliação porque o sistema caía frequentemente. Desde 2013, 

incentivou-se a realização da avaliação em outros locais que não os laboratórios de informática, 

porém com os problemas nas últimas avaliações, acredita-se que a adesão tenha sido ainda 

prejudicada, embora tenha melhorado em relação aos últimos semestres. Será necessário, no ano de 

2016, um investimento para a o restabelecimento da eficiência do processo. 

Analisando as propostas do PDI 2007-2011 e do atual  PDI 2012-2016, a CPA constata que 

o ano de 2012 marca uma grande expansão da IES no que diz respeito à oferta de Cursos. 

Fazendo um levantamento histórico da IES o quadro abaixo mostra a evolução da IES, 

cumprindo assim os preceitos do PDI de expansão de ofertas e de qualidade de ensino: 

1998 RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
ADMINISTRAÇÃO 
FISIOTERAPIA 
TURISMO* 
FONOAUDIOLOGIA* 

2001 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
DIREITO 

2002 PSICOLOGIA 

2008 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  
ENFERMAGEM  

2009 SERVIÇO SOCIAL  
PETRÓLEO E GÁS  
CST em SISTEMAS PARA INTERNET* 

2011 CST em LOGÍSTICA 
CST em GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
CST em GESTÃO FINANCEIRA 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
MARKETING 
CST em REDES DE COMPUTADORES 
ENGENHARIA MECÂNICA 
GASTRONOMIA 

2012 ENGENHARIA ELÉTRICA 
NUTRIÇÃO 
CST em SEGURANÇA NO TRABALHO 
ENGENHARIA CIVIL 
FARMÁCIA 
PEDAGOGIA* 

2013 CST em ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 

*Cursos descontinuados, em descontinuidade ou que não iniciaram turma.
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2.2.2. Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Resultados alcançados 

  Fragilidades Potencialidades 

- Analisar as ações da valorização 

da memória cultural. 

 

-A CPA manteve contato com a 

Coordenação de Pós Graduação, Pesquisa e 

Extensão (COPPEX) sendo informada 

sobre as atividades realizadas e solicitou um 

levantamento de todos os projetos, para 

análise da produção dos projetos na área de 

memória cultural.  

- O Festival “Curta Fisio” é um projeto 

cujo objetivo principal é realizar um 

festival anual de curtas-metragens 

abordando temas relacionados à 

Fisioterapia e Saúde em geral, criados, 

produzidos e interpretados por alunos do 

curso de Fisioterapia. O Festival 

aconteceu em outubro, e o Projeto está na 

sua terceira edição. 

-Ao analisar o levantamento, a CPA 

identificou ainda pouca participação 

do corpo docente e discente nos 

projetos da COPPEX relacionados 

com atividades culturais; 

- A ESTÁCIO FIR apresentou 

pouca produção em relação às ações 

de valorização da memória cultural 

-Baixa participação de alunos e 

professores em programas 

extensionistas nos anos anteriores e 

também em 2014. Um dos motivos 

considerados para isto é a falta de 

divulgação dentro da comunidade 

acadêmica. Assim, também houve 

pouco incentivo da IES para a 

realização de tais projetos. 

- Empenho da CPA em projetos que envolvam a 

Responsabilidade Social e discussão de novas 

estratégias. 
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Analisar ações acadêmicas de 

conscientização e preparação da 

comunidade para a gestão 

ambiental como forma de 

corroborar com os documentos 

oficiais. 

-Contato com a COPPEX (Coordenação 

de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão) e 

com alguns professores funcionários e 

alunos da faculdade. 

-Manutenção do incentivo à Coleta 

Seletiva, onde foram colocados cestos 

destinados para os diferentes tipos de 

resíduos na IES. 

- Os cursos de Engenharias Civil, 

Mecânica, de Produção e Petróleo e Gás 

realizam mapeamento de contaminação 

do lixão da Muribeca e nascedouro de 

Peixinhos para elaboração de cartilha 

instrucional e prevenção de danos a 

população. 

-Projeto Capibaribe - com a crescente 

preocupação com nossos recursos 

hídricos, a comunidade acadêmica adota 

uma postura socialmente responsável e 

comprometida com a conservação e 

constante elaboração de estratégias, 

visando minimizar os danos já causados 

aos mananciais. 

Este Projeto é desenvolvido pelos cursos 

de Engenharias Civil, Mecânica, de 

Produção e Petróleo e Gás. 

- Foram insuficientes as orientações 

gerais sobre a necessidade de os 

próprios professores adicionarem 

nos conteúdos das disciplinas a 

abordagem sobre a gestão 

ambiental; 

 - Faltam ainda projetos 

extensionistas que incentivem a 

gestão ambiental e conscientização 

dos docentes e discentes sobre a 

preservação do meio ambiente. São 

poucos esses projetos no momento 

-Apesar do incentivo à Coleta 

Seletiva, foi observado que não 

houve preocupação em destinar 

corretamente os resíduos.  

- Necessita-se de uma campanha 

mais objetiva sobre a Coleta 

Seletiva, com a  divulgação de 

informações básicas sobre a 

separação de cada resíduo. 

- Preocupação da IES na preparação da 

comunidade para gestão ambiental. 

- Preparação da comunidade acadêmica quanto à 

conscientização da Coleta Seletiva. 

-Existem alguns projetos de impacto nas 

comunidades em relação à gestão ambiental 
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Analisar os programas 

extensionistas da ESTÁCIO FIR 

que atuem no desenvolvimento da 

democracia e na promoção da 

cidadania para o perfeito 

cumprimento da interação da IES 

com a sociedade civil organizada. 

- Projeto “Agente de Cidadania”, trabalho 

de inclusão social de camadas populares 

desfavorecidas, propiciando novas formas 

de acesso à justiça com mecanismos e 

instrumentalizações adequados, permanece 

sendo realizado; 

- O Projeto Salve Sertão tem como objetivo 

primordial levar soluções acadêmicas e 

científicas às regiões atingidas pela seca. 

Utilizando-se do corpo discente e docente 

na construção coletiva de propostas e ações 

práticas tanto no alívio imediato dos efeitos 

já sentidos pela estiagem, quanto no 

desenvolvimento de soluções sustentáveis e 

contínuas.  

-Promovida a “Semana de 

Sustentabilidade”, que aconteceu de 15 a 20 

de setembro de 2015, onde diversas ações 

foram promovidas, como doações de 

sangue em parceria com o IHENE (Instituto 

de Hematologia do Nordeste), arrecadação 

de donativos para serem distribuídos pelo 

Projeto “Salve Sertão’, inclusive brinquedos 

para o Dia da Criança, algumas palestras 

foram promovidas, inclusive sobre os 

“Direitos do Paciente de Câncer’, para a 

comunidade acadêmica, Diversos temas 

foram trabalhados, inclusive relacionados 

ao meio ambiente. A maior ação realmente 

aconteceu na comunidade da Torre, onde 

foram desenvolvidas algumas atividades de 

docentes e discentes para atender à 

comunidade: 

- Fisioterapia – avaliações e orientações 

posturais e ginástica laboral. 

- Enfermagem – aferição de pressão, 

testes de glicemia e vacinação. 

- Nutrição – avaliações e orientações 

nutricionais 

- Serviço Social – 

- Direito – orientações jurídicas 

- Psicologia – orientações psicológicas  

- Ainda observado pouco 

investimento da IES nesta área. 

- Ainda observa-se baixa 

participação de alunos e professores 

em alguns programas extensionistas. 

Um dos motivos considerados para 

isto é a falta de divulgação dentro da 

comunidade acadêmica. 

 

-Nas atividades de Extensão, a ESTÁCIO FIR 

concretiza ações capazes de atender às demandas 

da comunidade, através de eventos, 

gerenciamento de projetos sociais 

multidisciplinares, rodada de Cursos de Extensão, 

oficinas, palestras, entre outras atividades 

estreitamente ligadas às necessidades da 

comunidade. 

- A “Semana de Sustentabilidade” foi um grande 

marco na promoção da Cidadania pela 

comunidade acadêmica e prestou diversos 

atendimentos à comunidade. 

-As ações educativas envolvem alunos e docentes 

no desempenho da cidadania e tem alcançado um 

grande número de pessoas a serem beneficiadas. 
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- Analisar os programas 

extensionistas da ESTÁCIO FIR que 

atuem no desenvolvimento da 

democracia e na promoção da 

cidadania para o perfeito 

cumprimento da interação da IES 

com a sociedade civil organizada. 

- O “Outubro Rosa” foi promovido pelos 

cursos de Fisioterapia e Enfermagem e 

teve como objetivo promover 

informações e conscientização sobre o 

câncer de mama, bem como realizar 

exames como mamografias gratuitas. 

- O “Novembro Azul” foi promovido 

pelo Curso de Fisioterapia e teve como 

objetivo promover informações  e 

conscientização sobre o câncer de 

próstata. Foram feitas algumas palestras 

no auditório da IES, para toda a 

comunidade acadêmica. 

- O “Novembro Dourado” foi promovido 

pelos cursos de Enfermagem e 

Fisioterapia e teve como objetivo 

promover informações e conscientização 

sobre o câncer Infantil. Contou também 

com teatro para ser apresentado de forma 

lúdica. 

-O curso de Fisioterapia promoveu o “II 

Compartilha Fisio”, que realizou 

atividades, orientações e avaliações sobre 

temas nas diversas áreas da Fisioterapia. 

Envolveu boa parte dos alunos do 

segundo ao oitavo períodos. 

- Os cursos de Fisioterapia, Enfermagem 

e Nutrição participaram do “Projeto 

Colmeia” promovido pelo SESC, e 

realizaram avaliações e orientações 

posturais, avaliação e Orientações 

Nutricionais, aferição de pressão arterial, 

testes de glicemia, entre outros. 

- Envolvimento passivo de cursos de 

Gestão e Engenharias. 

- Campanhas de grande visibilidade e relevância 

para a comunidade assistida e de reconhecimento 

dos parceiros envolvidos.  
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 - Ampliar ações da ESTÁCIO FIR no que se 

refere à prática de inclusão social 

-Foram realizados atendimentos regulares 

a centenas de pessoas de comunidades 

circunvizinhas, através das ações de 

inclusão social desenvolvidas pelas 

Clínicas de Fisioterapia e Pelo Serviço de 

Psicologia e Núcleo de Prática Jurídica, 

propiciando melhoria da qualidade de 

vida da população das imediações da IES. 

Os atendimentos da Clínica Escola de 

Fisioterapia não são pagos pela 

população, porém os indivíduos que 

possam e desejem contribuir, fazem a 

doação de alimentos não perecíveis, e 

esses são doados para instituições de 

caridade.  

- A ESTÁCIO FIR manteve convênios 

com diversas instituições que 

contemplam diversos cursos, 

permitindo que a IES seja referência 

tanto como opção de formação do 

cidadão, assim como para a assistência 

social. Alguns cursos executam as 

ações em comunidades circunvizinhas, 

levando os discentes até a população.  

- Foi mantido o Programa Universidade 

para Todos (PROUNI), que concede 

bolsas de estudo integrais e parciais a 

estudantes de cursos de graduação. A 

ESTÁCIO FIR cumpre efetivamente 

com essa política social; 

- Foram realizados projetos de extensão 

da IES que qualificam o aluno e busca 

reduzir as desigualdades sociais onde 

são focados em ações de Cidadania 

(Projetos Agente de Cidadania com 

Informática; Saúde (Sexualidade: A 

Questão da Gravidez na Adolescência)  

- O Projeto Recriar integra o espaço 

acadêmico com a comunidade, 

contribuindo para o aprimoramento da 

formação escolar, pela inclusão social e 

digital, de crianças e adolescentes das 

comunidades circunvizinhas ao campus, 

gratuitamente, bem como, desperta e 

desenvolve o entendimento de 

- Ainda observa-se baixa participação 

de alunos e professores em alguns 

programas extensionistas. Um dos 

motivos considerados para isto é a 

falta de divulgação dentro da 

comunidade acadêmica. 

 

- Juntamente com a Coordenação de Pós-

graduação Pesquisa e Extensão e coordenações 

dos cursos de graduação, a CPA apontou a 

necessidade de se identificar ações e projetos 

responsáveis pela inclusão social. 

- Existem ações que favorecem a prática da 

inclusão social e cidadania, incentivando o 

meio acadêmico nessa prática, e essas tem tido 

um bom resultado tanto para a comunidade 

acadêmica quanto para as comunidades 

circunvizinhas. 
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 - Ampliar ações da ESTÁCIO FIR no que se 

refere à prática de inclusão social 

- O Projeto de Extensão em 

“Sexualidade Humana na Educação” é 

um relato de experiências, sobre a 

sexualidade e a questão da gravidez 

adolescente, tem como objetivo resgatar 

e favorecer o processo de crescimento 

do sujeito adolescente, em seu contexto 

sociocultural, possibilitando uma nova 

leitura e releitura dos preconceitos, 

tabus e dogmas etc. Isso foi feito a 

partir de uma ótica biopsicossocial, 

política, afetiva, ideológica, cultural e 

educacional, contemplada pela tríade 

autonomia, autoestima e afetividade. O 

trabalho tem como metodologia a 

dinâmica de grupo, a observação, o 

grupo focal e o sociodrama. O Projeto 

envolve um grupo de jovens moradores 

da comunidade do Prado e adjacências; 

mães da comunidade e os participantes 

do Projeto Cidadania e o Recriar, que 

funciona desde 2005. 

- Projeto de pesquisa: O Trabalho 

Feminino Invisível: Uma Visão 

Psicossocial a partir das Representações 

Sociais e da Resiliência. 

- Iniciado em 2014, o programa 

PRONATEC. A ESTÁCIO FIR do 

Recife – ESTÁCIO FIR, acreditando no 

programa, ofertou inicialmente nove 

cursos, com 800 alunos inscritos e 29 

professores vinculados aos mesmos. Os 

cursos oferecidos são: 

-  Informática – 1200 horas 

- Informática para Internet -1200 horas 

- Massoterapia – 1200 horas 

- Cuidado de Idosos – 1200 horas 

-  Logística – 840 horas 

- Órteses e Próteses – 1200 horas 

- Imobilizações Ortopédicas – 1160 

horas 

-  Multimeios Didáticos – 1200 horas 

- Programação de Jogos Digitais – 1200 

horas. 

- Ainda observa-se baixa participação 

de alunos e professores em alguns 

programas extensionistas. Um dos 

motivos considerados para isto é a 

falta de divulgação dentro da 

comunidade acadêmica. 

 

- Juntamente com a Coordenação de Pós-

graduação Pesquisa e Extensão e 

coordenações dos cursos de graduação, a 

CPA apontou a necessidade de se 

identificar ações e projetos responsáveis 

pela inclusão social. 

- Existem ações que favorecem a prática 

da inclusão social e cidadania, 

incentivando o meio acadêmico nessa 

prática, e essas tem tido um bom 

resultado tanto para a comunidade 

acadêmica quanto para as comunidades 

circunvizinhas. 
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- Ampliar a ação da ESTÁCIO FIR para o 

desenvolvimento econômico e social da região 

- Reunião com a COPPEX, visando 

planejar ações para ampliar as atividades 

desempenhadas pela Faculdade que 

contribuam para o desenvolvimento 

econômico e social da região na qual a 

IES está inserida. 

-Projeto “Agente de Cidadania” que 

contribui com o trabalho de inclusão 

social de camadas desfavorecidas. 

- Consideramos que ainda são 

poucas ações para o 

desenvolvimento econômico e social 

da Região. 

 

-Além das Clínicas de Fisioterapia, o 

Serviço de Psicologia e do Núcleo de 

Práticas Jurídicas, a Extensão é responsável 

por projeto que propicia o desenvolvimento 

social da região. 
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-Verificar as instalações físicas visando à 

promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiências ou com 

mobilidade reduzida e fiscalizar a 

manutenção das melhorias feitas 

anteriormente 

- Mantido um tradutor de linguagem de 

sinais para os alunos portadores de 

deficiência auditiva. 

- Verificadas as instalações físicas 

visando à promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiências 

ou com mobilidade reduzida e 

fiscalizou-se a manutenção das 

melhorias feitas anteriormente e das 

modificações feitas em 2014. 

- Analisado os pontos onde se necessita 

adequação, no relatório sobre as 

condições de acessibilidade da IES, 

feito por profissional da EMPETUR 

ligado aos projetos de acessibilidade.  

- Mantida uma professora para 

ministrar aulas de Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), onde se tornou 

disciplina obrigatória em todos os 

cursos. A mesma elaborou um projeto 

para capacitação de professores, porém 

a análise para a implementação para 

todos os professores ainda não foi feita. 

- Foi instalado piso tátil para a 

facilitação da locomoção de deficientes 

visuais em toda a IES, além de placas 

em Braile. Feita reforma nos banheiros 

e criado um banheiro apenas para 

portadores de deficiência, com todas as 

adequações necessárias. 

- Políticas de acolhimento a pessoas 

com espectro autista foram tomadas. 

- Embora foram tomadas Políticas 

de acolhimento a pessoas com 

espectro autista , ainda não temos 

casos de alunos com esta . - Os 

professores e funcionários ainda não 

se sentem totalmente adaptados 

/preparados para ministrar aulas e/ou 

atender os alunos com deficiência 

visual e/ou auditiva, mas isso tem sido 

minimizado com a introdução do 

intérprete de LIBRAS, na sala de aula, 

e o interesse de alunos nessa 

linguagem. 

- A IES mantém 02 salas no térreo, 

localizadas na assessoria acadêmica, 

reservadas para orientação aos alunos e 

para atendimento especial aos portadores 

de necessidades especiais que apresentem 

mobilidade limitada e outros tipos de 

deficiências. 

- Acompanhamento pela CPA da 

manutenção de melhorias feitas 

anteriormente e das novas modificações 

feitas no ano de 2014. 

- Condições de acesso aos portadores de 

necessidades especiais são em parte 

respeitadas. Existem rampas com 

inclinação adequada, maior parte das 

salas no térreo, portas com passagem de 

no mínimo 80 cm, sanitários adaptados e 

há vagas específicas no estacionamento. 

Instalações sanitárias são adequadas à 

utilização da comunidade acadêmica e 

demais visitantes, pacientes da Clínica 

Escola de Fisioterapia e Psicologia, 

porém ainda necessitam alguns ajustes; 

- Para evitar que os alunos/funcionários 

ou professores sejam impossibilitados de 

ter acesso às salas que ficam nos 

ANEXOS e Núcleo de Práticas Jurídicas, 

a Direção, juntamente com 

coordenadores e Assessoria Acadêmica, 

organiza as salas de aula com a 

preocupação de verificar a existência de 

portadores de necessidades especiais e 

separa uma sala no andar térreo para 

melhor atendê-los. 
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Síntese dos Eixos 3, 4 e 5 
 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

 

Dimensão 2 – Políticas de Ensino 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

 Analisar se as práticas 
pedagógicas, aulas 
teóricas, bem como 
atividades 
estruturadas, tem 
contribuído para uma 
formação acadêmica 
sólida dos alunos.   

-Continuação na verificação e monitoramento, 
junto aos coordenadores dos cursos, a cerca 
do cumprimento por parte dos docentes do 
conteúdo programático das disciplinas, das 
dinâmicas adotadas em sala de aula, a 
realização das atividades estruturadas e a 
análise dos resultados das Avaliações 
Institucionais, desenvolvidas semestralmente; 
 
-Realização de reuniões das coordenações 
com o corpo docente dos seus cursos, na 
perspectiva de motivá-los a praticarem uma 
avaliação constante dos conteúdos 
trabalhados nas suas disciplinas; 
 
- Criação de uma rotina de reuniões periódicas 
envolvendo coordenadores de curso, direção 
acadêmica e os representantes de turma, 
visando identificar pontos de melhoria e 
traçar as ações corretivas necessárias para sua 
resolução; 
 
- Ações de capacitação para o ENADE 2014 e 
conhecimento geral e específico, visando 
preparar o aluno psicologicamente para o 
momento de avaliação, reduzindo o estresse 
para o Exame. As atividades foram realizadas 

-Todos os cursos funcionam com matrizes novas e 
atualizadas.  
 
-Os responsáveis pelo processo são os 
Coordenadores de Curso e a contribuição 
imprescindível do Núcleo Docente Estruturante de 
todos os Cursos.  
 
-O fornecimento do material didático previamente 
para os professores e alunos sem qualquer custo, os 
planos de aulas são definidos com antecedência e o 
cumprimento dos cronogramas estabelecidos  é 
prática permanente da IES. 
 
-A IES desenvolve um processo de acompanhamento 
e análise dos resultados das Avaliações Institucionais 
onde todos os coordenadores imprimem os 
resultados da avaliação e convocam todos os 
professores para reunião individual, visando à análise 
e proposta de melhorias baseando-se nas 
fragilidades e buscando fortalecer e manter as 
potencialidades apontadas pelos alunos. 
 
- Matrizes curriculares, alicerçadas por 03 grandes 
pilares:  
 
Portal do aluno e Webaula. - o discente tem acesso 

-Ainda pouca capacitação de docentes para 
adequada utilização das ferramentas 
institucionais oferecidas pela IES, como por 
exemplo, o SIA, Biblioteca Virtual, etc. Isso 
muitas vezes gera uma subutilização das 
suas excelentes funcionalidades.  
 
 
A IES precisa investir mais em práticas 
interdisciplinares. Percebem-se ainda 
dificuldades nesta ação principalmente 
porque algumas ementas não contemplam 
tal prática. Esta confirmada que algumas 
ementas irão sofrer modificações no 
conteúdo e/ou carga horária.  
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para os cursos de: Engenharia de Produção, 
Sistema de Informação e Redes de 
Computadores. 
 
-Aquisição de livros para o curso de 
Engenharia Produção, Gestão Financeira e  
Direito.  

 
- Realizado investimento para construção dos 
laboratórios de Engenharia para nova 
unidade; 
 
- Incentivo aos docentes para práticas 
interdisciplinares por meio de ações de 
extensão, pesquisa e monitoria; 
 
-Aquisição de 4 bolsas de pesquisa 
fomentadas pelo CNPq; 
 
-Participação de Docentes “Fórum Anual de 
Docentes Estácio.”    
 
-Participação de Docentes e Discentes no VII 
Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada 
de Iniciação Científica da UNESA.        
 
- Em 2015, docentes e alunos ainda relatam 
que tiveram uma melhora em 2015.2 no 
ambiente virtual e no o Sistema de 
Informações Acadêmicas (SIA).                                                                                                                                                                                                             
 
 

ao programa das aulas, dias de prova, notas, 
materiais de apoio e aos fóruns de discussão criados 
pelos professores para incentivar os debates fora do 
ambiente físico da sala de aula.  
 
Biblioteca Virtual, -  espaço online com mais de 11 
mil títulos, disponíveis para consulta a qualquer hora, 
através da internet. A partir de acordos prévios 
estabelecidos com as editoras, os alunos podem 
imprimir até 40% de algumas obras, sem problemas 
quanto a direitos autorais. 

 
 

Aprimorar as formas 
de apoio ao discente 
com base nas 
necessidades 
demonstradas pelos 

Incentivo aos cursos de nivelamento e 
reforço (Gabaritando), em Língua 
Portuguesa e Matemática. 

 

-Disponibilização do Projeto “Gabaritando”, 
programa de revisão e nivelamento acadêmico, que 
ocorre em períodos anteriores às avaliações da IES, 
disponibilizado no Portal do Aluno, com acesso em 
diversos horários por parte dos alunos. 
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alunos.  

 
 
 
 
Incentivar a 
atualização constante 
dos Projetos 
Pedagógicos dos 
cursos de graduação 
da ESTÁCIO FIR 
 
Acompanhar, através 
da Área de Regulação 
e Avaliação, as 
avaliações externas 
dos Cursos de 
Graduação 
(Bacharelado, 
Licenciatura e Cursos 
Superiores de 
Tecnologia) 

 
 

 
 
 
 
- A CPA orientou a atualização dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos e acompanhou esta 
ação, principalmente dos cursos com visita de 
avaliação in loco.   
 
-Acompanhamento das visitas das 
avaliações externa dos cursos de graduação 
(bacharelado, licenciatura e cursos 
superiores de tecnologia) para verificação 
da solidez e da consistência dos projetos 
institucionais, particularmente de suas 
dimensões didático-pedagógicas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Os Coordenadores de Cursos atualizaram os 
Projetos Pedagógicos de Cursos juntamente com o 
Núcleo Docente Estruturante (NDE).  
 
 
-A CPA participou ativamente da análise do PPC dos 
Cursos que passaram por atos regulatórios em 2014 
e que receberam vista in loco de avaliação: 
Reconhecimento: Redes de Computadores, CST em 
Gestão Financeira Serviço Social, Marketing; 
Renovação de Reconhecimento: Direito. 
  
-A CPA continua com a meta de analisar todos os 
relatórios de Avaliação pós-visitas do MEC para 
todos os atos regulatórios nos Cursos da IES. E, 
após análise, a CPA gerará metas para acompanhar 
os cursos em suas fragilidades e potencialidades, 
visando à avaliação constante do Curso e um 
próximo ato regulatório. 

 

 
 
 
 
- Ainda há pouca participação discente no 
processo e também da divulgação do 
conteúdo das informações do PPC para os 
alunos.   
-A CPA mantém a sugestão para que todos 
os PPCs atualizados sejam também 
disponibilizados na Biblioteca fazendo com 
que todos tenham acesso ao Documento.  
 
-Sugere também que os principais 
componentes do Documento sejam 
divulgados em reuniões para os Discentes e 
Docentes. 
 

Verificar se as 
pesquisas 
desenvolvidas estão 
sendo monitoradas e 
transformadas em 
produção científica. 

-Manutenção do PIQ Mérito (Programa de 
Incentivo a Qualificação Docente), com a 
finalidade de valorizar a produção docente, 
estimulando a pesquisa e a produção de 
conhecimento, onde anualmente é realizado o 
“Concurso Nacional de Produção Científica, 
Projetos de Extensão e Ensaios”.  
O professor tem acesso ao Portal do Professor 
e faz sua inscrição no link abaixo: 
http://www.estacio.br/genteensinandogente/
piq/default.asp 

-A Instituição  
lançou  uma revista virtual no final de 2015. 
 
 
-Nos últimos anos, temos buscado fortalecer as 
atividades de pesquisa, extensão, monitoria, 
complementares visando minimamente: 
oportunizar o aluno de participar de diversas 
atividades, visando melhorar e ampliar a sua 
formação; oportunizar o docente de realizar outras 
atividades além da sala de aula e fortalecer a 

 
 
 

http://www.estacio.br/genteensinandogente/piq/default.asp
http://www.estacio.br/genteensinandogente/piq/default.asp
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-Os professores ainda contam com as bolsas 
Stricto sensu para seu aprimoramento 
acadêmico com vistas a uma formação de 
excelência. E, ainda, recebem apoio para 
participarem de eventos científicos em âmbito 
regional, nacional e internacional; 
 
http://www.estacio.br/genteensinandogente/
piq/merito_bolsas.asp 
 
 
 
- Participação da IES no Seminário Nacional de 
Pesquisa, realizado no Rio de Janeiro pela 
Universidade Estácio de Sá - UNESA, 
possibilitando aos docentes a submissão e 
posterior apresentação dos trabalhos em 
evento nacional de grande repercussão 
acadêmica. 

cultura institucional de pesquisa e extensão. 
-A Instituição promove uma Jornada que permite a 
divulgação da Iniciação Científica desenvolvida 
pelos docentes e discentes. 
São organizados eventos, a exemplo da JONIC 
(Jornada de Iniciação Científica da ESTÁCIO FIR), 
cujos motes giram em torno da apresentação dos 
resultados obtidos nas pesquisas desenvolvidas. Ou 
seja, são montados painéis, com o objetivo de 
apresentação de Banners, analisando e 
correlacionando os dados levantados com a 
realidade prática, visualizando claramente a 
importância das pesquisas. A cada ano a IES 
aprimora a realização do Evento e incentiva a 
apresentação dos resultados neste evento. 
 
- Foi aprovado para a ESTÁCIO FIR quatro cotas de 
bolsa de Iniciação cientifica (CNPq), as bolsas estão 
lotadas para os cursos de Sistema de Informação, 
Psicologia, Nutrição e Enfermagem. 
 
-Outro projeto de pesquisa foi aprovado pela 
FACEPE, para o curso de Fisioterapia.  
 
 
-O sistema de indicadores utilizados para avaliação 
da produtividade em pesquisa na graduação na IES 
foi construído a partir da produção bibliográfica de 
seus docentes registrada no Lattes e subdividida em 
dois blocos: Produção bibliográfica com peso 3 e 
Orientações concluídas com peso 1.  
 
Este procedimento viabiliza mensurar a produção de 
cada docente por meio de um Índice de 
Produtividade em Pesquisa na Graduação (IPPGR) 
obtido por intermédio das informações disponíveis 
na Plataforma Lattes de cada professor.  

http://www.estacio.br/genteensinandogente/piq/merito_bolsas.asp
http://www.estacio.br/genteensinandogente/piq/merito_bolsas.asp
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A pontuação obtida por cada docente consiste na 
média ponderada dos tipos de produção, 
normalizada pelo número de meses do período da 
produção e multiplicada por 10000. Para efeito deste 
trabalho considerou-se o registro da produção no 
período de 3 anos.  
 
Há, na estrutura organizacional da IES uma 
coordenação chamada de Pós-Graduação e 
Coordenação de Pesquisa e Extensão, que fica com a 
responsabilidade de monitorar (controlar, 
acompanhar e avaliar) todos os projetos de Pesquisa, 
Extensão e Pós-Graduação; 
 
-A IES oferece para seus docentes o PROGRAMA 
DE CONCESSÃO DE SUBSÍDIO PARA EVENTO 
CIENTÍFICO e o professor pode fazer solicitação de 
apoio através do link 
http://www.estacio.br/genteensinandogente/piq/
merito_concessao.asp 
No qual tivemos várias aprovações tanto para 
congressos Nacionais como Internacionais. 

 
- Possibilidade de participação no PIQ. O objetivo 
dos dois programas é oferecer conhecimento aos 
Docentes da IES. PIQ FORMAÇÃO CONTINUADA – 
(Exclusivo para Docentes) 
O 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.  
 
Seu o objetivo é criar uma identidade de 
excelência no modelo de ensino da Estácio, 
propiciando condições para constantes 

http://www.estacio.br/genteensinandogente/piq/merito_concessao.asp
http://www.estacio.br/genteensinandogente/piq/merito_concessao.asp
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atualizações e aperfeiçoamentos, devendo ser 
cursado por todo o corpo docente, existe 
atualmente 48 cursos, entre eles: 

 
MÓDULOS: 
- Modelo de Ensino 
- Planejamento de Ensino 
- Avaliação da Aprendizagem 
- Elaboração de Questões 
- Educação e Sustentabilidade 
- Valores, ética e diferença 
- Mediação Pedagógica  

 
-Visando à capacitação contínua dos 
coordenadores de seus Cursos, a IES oferece o 
PROGRAMA COORDENADOR GESTOR – (Exclusivo 
para Coordenadores de Curso). O objetivo é 
capacitar os Coordenadores para o exercício da 
sua função, com qualidade. Ao participar do 
Programa, o Coordenador desenvolve suas 
capacidades e aumenta suas possibilidades de 
obter melhor resultado nas metas, garantindo 
maior remuneração variável. A proposta é que a 
atuação do Coordenador vá além do acadêmico e 
passe a ser também direcionada pelo domínio da 
gestão. O Coordenador tem acesso à capacitação 
através do link: 
http://www.estacio.br/genteensinandogente/coor
denadorgestor/curso.asp 

A IES possui um BOLETIM DE PESQUISA que é 
divulgado todas as segundas-feiras, às 18:00h, na 
Intranet (ambiente virtual e interno da IES), no 
Facebook, no site institucional, no mural do 
campus, na assessoria de imprensa da IES e no SIA 
– Sistema de Informações Acadêmicas.  
 
Objetivos do Boletim de Pesquisa: 

http://www.estacio.br/genteensinandogente/coordenadorgestor/curso.asp
http://www.estacio.br/genteensinandogente/coordenadorgestor/curso.asp
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 Divulgar as atividades dos docentes: 
apresentação em congresso, palestra, 
aprovação de projeto, assinatura de convênio, 
participação em comitê e evento científico, 
publicação de artigo e livro e realização de 
evento. 

 Como o professor pode fazer divulgação no 
boletim de pesquisa: A publicação de notícias 
no boletim está vinculada ao preenchimento e 
envio da planilha, disponível no SIA, onde o 
professor preenche com suas informações e 
envia para o e-mail: 
boletimpesquisa@estacio.br 

Mensurar os 
resultados das 
atividades de 
Extensão 
desenvolvidas pela 
ESTÁCIO FIR. 

Ampla divulgação do Edital de Extensão, 
seguindo o calendário do CNPq. 
 
 
 

- A Coordenação de Pesquisa e Extensão, em 2015, 
continuou numa atuação bastante ativa e realizou 
um trabalho em conjunto com coordenadores de 
Cursos para incentivo às ações de Extensão. 
 
 Desta forma, foi propiciado um melhor 
monitoramento e acompanhamento dos projetos de 
Extensão desenvolvidos pela IES. 
E busca de maior participação dos alunos nestas 
atividades com o incentivo de receber horas de 
Atividades Acadêmicas Complementares (AACs), 
corroborando com a nova regulamentação aprovada 
pela Faculdade. 
 
-O estabelecimento de critérios tanto para a 
avaliação dos projetos de extensão submetidos, 
quanto para a aprovação das vagas de monitoria, 
foram impulsionados a partir da gestão dos valores 
investidos bem como dos resultados gerados em 
cada uma das ações; 
 
 

- A comunidade acadêmica ainda mantém 
a reclamação de que a IES tem dificuldade 
na divulgação dos projetos extensionistas 
na grande mídia.  
 
-A CPA identifica que ainda é necessário um 
maior engajamento dos professores, 
alunos, coordenadores e na perspectiva de 
apresentar os inúmeros serviços que a 
ESTÁCIO FIR poderá proporcionar;  
 
- Alguns alunos ainda reclamam da demora 
de atualização do registro das Atividades 
Acadêmicas Complementares (AAC); 
 
- Possibilidade de potencializar as ações 
realizadas em conjunto com outras 
empresas, provendo a troca de 
experiências mútuas entre a IES e o 
mercado, gerando com isso, maior 
empregabilidade para os seus alunos. 

https://sn2prd8004.outlook.com/owa/redir.aspx?C=RiLTlAvAWkGZ8X62MAY2Vjx2OmL9188I0vZUWVxe0WZIEiw0YrGY-IjyaVqXiik-aN-aHBoHlUs.&URL=mailto%3Aboletimpesquisa@estacio.br
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- Analisar a política de 
criação, expansão e 
manutenção e 
qualidade dos cursos 
de pós-graduação da 
ESTÁCIO FIR. 

 - Desenvolvimento de uma política de 
descontos decorrente do incentivo à 
educação, privilegiando os alunos que: 
obtiveram média (CR) maior que 8,0 na 
graduação, que estão cursando sua 2ª pós-
graduação ou que se formaram nos últimos 03 
anos; 
 
- Foram analisadas, juntamente com os 
coordenadores dos cursos de pós-graduação e 
com os parceiros, as perspectivas de avanço e 
consolidação das estruturas, bem como das 
práticas das pós-graduações lato sensu.  
O resultado disto é a diversificação da oferta 
de cursos próprios, ampliando o portfólio de 
cursos.  

- Manutenção dos cursos de pós-graduação que 
começaram a ser ofertados a partir de 2002 e, desde 
então, têm apresentado uma escala crescente em 
sua oferta.  
 
-Em 2015 foram mantidas as parcerias firmadas com 
empresas nacionais e regionais que permitem que o 
aluno usufrua de descontos que, muitas vezes, são 
fundamentais para viabilizar o curso, e ao mesmo 
tempo, aproximam a Instituição do mercado. 

  

- Continua-se com poucos gastos 
publicitários com a promoção dos cursos de 
pós-graduação  
 
- Abertura de turmas apenas em dois 
períodos do ano (abril e outubro), um 
pouco fora do calendário acadêmico 
tradicional; 
 
 - A infraestrutura ainda não atende a 
contento aos alunos da pós-graduação. 
Algumas salas necessitam de pintura, 
estrutura elétrica para conexão de 
notebooks. 
 

 



 53 

Analisando as práticas pedagógicas, aulas teóricas, bem como as Atividades Estruturadas, a CPA percebe 

que a IES está obtendo sucesso naquilo que é seu principal objetivo. Ressalta-se que o incentivo às atividades 

interdisciplinares que deve ser o principal caminho a percorrer, uma vez que o corpo docente é composto por 

excelentes profissionais, com titulação e, consequente, qualificação elevada. 

Sobre as Pesquisas e Extensão desenvolvidas, tivemos uma participação efetiva, a quantidade de alunos 

inscritos como ouvintes de aproximadamente hum mil alunos e ainda tivemos mais de trinta atividades como 

palestras, minicursos e oficinas das diversas áreas de atuação.  O JONIC  certamente resgatou o sentimento de que 

é esta uma Instituição que incentiva o trabalho científico, porém a IES havia firmado o compromisso de lançar a 

revista científica da Instituição e ainda não cumpriu. A CPA ficará atenta a este processo.  O número de 

monitorias vem aumentando a cada semestre o que mostra os interesses dos alunos na participação da sua atuação 

profissional. 

Realizada a análise da política de criação, expansão, manutenção e qualidade dos cursos de Pós-graduação 

da ESTÁCIO FIR, pode-se concluir que Instituição continua  se consolidando como provedora destes serviços, 

oferecendo e apostando em cursos inovadores e de elevado potencial.  

             Fica claro para a CPA que a Instituição tem sua posição consolidada, tanto na sociedade, quanto no 

mercado pernambucano. A principal função de uma Instituição de Ensino Superior – IES que consiste em definir 

com clareza e precisão sua política de Ensino (na graduação e pós-graduação), de Pesquisa e de Extensão, 

constitui uma preocupação permanente, sempre conciliando os ideais propostos com os projetos possíveis para a 

Instituição, considerando seus limites. 
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Dimensão 4 – Comunicação com a sociedade 

 

OBJETIVOS DO 

PROJETO 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

- Analisar os instrumentos 

de comunicação interna da 

ESTÁCIO FIR, visando 

adequá-los às demandas da 

comunidade.  

- Incentivar a 

comunicação dos alunos 

com a Ouvidoria para que 

as reclamações, sugestões, 

e outros comentários 

sejam repassados para 

CPA. 

 

 

 

 

 

 

 

- Os membros da CPA consolidaram as 

informações através de contato com o setor de 

Gestão em Qualidade e Regulação, a Gerência de 

Laboratório (GERLABS), Gerência Comercial, 

além da observação de alguns outros setores e 

processos.  

- Acompanhamento do portal da IES. O portal 

continua interativo, leve, dinâmico e com moderno 

layout. Do ponto de vista da usabilidade é mais 

aderente às práticas modernas de navegação, 

permitindo que os serviços oferecidos sejam 

facilmente identificados. 

- Continuação da modernização da Intranet e no 

SIA, oferecendo mais serviços na web que são 

acessados na rede interna da IES. Esta nova 

plataforma de comunicação é considerada de fácil 

acesso  mais se faz necessário que sejam feitos 

treinamentos a alunos e professores. 

www.portal.estacio.br 

- A Biblioteca Virtual tem incorporado novos 

livros periodicamente, permitindo que os alunos 

imprimam as páginas de interesse a um custo bem 

menor do que as fotocópias. 

- Participação da CPA nas aulas inaugurais, onde 

foi explanada a atuação da CPA e divulgação da  

Ouvidoria e suas camadas no SIA. Também foi 

feita explicação sobre a Avaliação Institucional e 

sua importância. 

 

  

 - A atualização de notícias é centralizada o que 

permite que a visão da instituição torne-se mais 

homogênea. 

- Facilitação na troca de informações 

institucionais 

 

- Manutenção do quadro para divulgação de 

AÇÕES para o ENADE  2015. 

 

- A solicitação de reserva de material audiovisual 

não estar sendo feita através da intranet, sendo 

necessária a reserva por meio de agendamento 

por planilha impressa (Excel).  

-Articulação do trabalho da CPA com o trabalho 

da Ouvidoria. 

 

 

- Facilitação na comunicação entre alunos e 

professores 

 

- Facilitação para o aluno, no acesso ao material 

didático e complementar. 

 

- Permitiu-se que novos indicadores resultem em 

planejamento de ações gerenciais no dia-a-dia. 

- Facilitação na comunicação dos alunos com a 

IES, pois os mesmos podem reclamar, sugerir, 

elogiar e fazer outros comentários de uma forma 

mais simples 

 

 

- O informativo CPA informa, foi 

incorporado ao ComuniquEstácio 

que deixou de ser impresso e 

passou a ser digital com envio 

apenas para docentes e 

colaboradores e não  mais para a 

sociedade. 

 

- A Ouvidoria (SIA), com acesso 

através do Portal, ainda gera certa 

demora na resposta ao solicitante. 
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- Analisar o sistema de 

informação adotado na 

IES, para fins de auxílio ao 

acesso da comunidade 

acadêmica ao sistema. 

 

- Analisar os instrumentos 

de comunicação externa 

implementados na 

ESTÁCIO FIR, visando 

otimizar o uso de tais 

instrumentos. 

 

- Fortalecer a comunicação 

da CPA com a comunidade 

externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A CPA se reuniu com funcionários que são 

usuários dos sistemas da ESTÁCIO FIR e com a 

GERLABS para colher informações sobre o uso do 

sistema. 

 

- O Sistema de Informações Acadêmicas (SIA), 

que é a plataforma de controle acadêmico, teve o 

seu tempo de indisponibilidade sendo aumentado 

em vários momentos em 2014. Os coordenadores 

também receberam treinamento para acesso aos 

serviços do sistema o que qualificou o 

atendimento. Foi dado também um treinamento 

aos colaboradores da sala dos professores de 

como usar o SIA Acadêmico. 

 

-Elaboração de um tutorial para novos alunos, 

com informações sobre os canais de 

comunicação da IES. 

- Verificação dos canais de comunicação como o 

site institucional, mídia impressa e outras 

estratégias de divulgação. 

 

- PRESS – Assessoria de Comunicação continua 

prestando serviços e  possibilitando maior inserção  

de divulgação da IES nas diversas mídias. Assim, a 

gerência comercial mantém diversas atividades 

para a divulgação da IES como distribuição das 

informações para jornais de circulação, rádios, 

busdoor, frontlights. Há também a utilização de 

novas mídias em shoppings, bancas de revistas e 

lanchonetes. A IES também buscou interlocução 

com diversas entidades de classe e instituições de 

ensino médio, por meio de palestras para 

divulgação das diversas profissões. 

 

- Informativo ComuniquEstacio implantado. 

Esse informativo digital está disponível para 

colaboradores e docentes. 

 

- A participação de membros da sociedade civil 

- Certa lentidão, por vezes, no Sistema de 

Informações Acadêmicas (SIA) 

 

- Melhora na divulgação de atividades na IES e 

divulgação de várias profissões para os alunos 

do Ensino Médio e para a comunidade que 

circula a ESTACIO FIR. 

 

- Mantida a boa comunicação e o bom vínculo 

da IES com a sociedade civil organizada, 

trazendo benefícios para algumas delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

- Mesmo com os avanços, é 

necessário novos treinamentos 

docentes no manuseio do Sistema 

(SIA) e ampliar estes treinamentos 

com os alunos para que os mesmos 

obtenham mais informações sobre a 

IES em nosso sistema. 

 

- Mesmo com a melhora da eficácia 

com o investimento na comunicação 

e divulgação, pode-se ainda melhorar 

a visibilidade da IES junto à 

sociedade para isso foi criada uma 

AÇÃO junto a PRESS 

ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO para a 

participação de representantes da 

Faculdade em Programas de rádio e 

televisão com o intuito de aproximar 

a IES da SOCIEDADE. 
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organizada na Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) da ESTÁCIO FIR tem mantido a sua 

legitimidade na IES. Mensalmente, a CPA se 

reúne e os cidadãos representantes comunitários 

apresentam demandas da comunidade. Neste 

ano, a comunidade foi beneficiada com o 

ingresso de pacientes às clínicas e atendimentos 

na própria comunidade. Os atendimentos não são 

pagos, mas os pacientes que desejem podem 

fazer doação de alimentos não perecíveis que, 

posteriormente, são entregues às instituições da 

comunidade. 

 

 

- Verificar a satisfação do 

aluno com a IES 

- Acompanhar o Programa de Satisfação do Aluno 

(PESA)  

 

- O Setor de Gestão e Qualidade elaborou, em 

conjunto com outros setores, um plano de ação de 

melhoria da IES, denominado PESA. O PESA é 

um programa focado na Satisfação Geral do 

aluno baseado em quatro dimensões: 

Atendimento ao Aluno, Processos Financeiros, 

Infraestrutura e Qualidade de Ensino. A 

ESTÁCIO FIR elaborou o seu plano de ação de 

forma a atender as exigências do programa e a 

CPA está acompanhando a implementação e o 

- Conhecimento acerca da satisfação do aluno 

para que seja acompanhado o plano de melhorias 

da IES 

- O plano de ação deve ser elaborado 

no início do ano e ser implementado 

no decorrer do mesmo, devendo tal 

avaliação ser feita antes do fim do 

ano para que as devidas providências 

sejam tomadas no ano vindouro.  
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cumprimento do mesmo. Uma empresa 

independente foi contratada para avaliar tais 

melhorias decorrentes do PESA junto ao corpo 

discente, por meio de uma entrevista, cujos 

resultados foram obtidos e direcionaram um novo 

plano de ação com base nas oportunidades de 

melhorias. 

 

- Foi mantido o contrato de Assessoria de 

Comunicação visando uma melhor divulgação das 

ações da IES para a sociedade civil - PRESS 

 

- Analisar os regimentos, 

manuais, estatutos, normas, 

regulamentos e portarias 

existentes na ESTÁCIO 

FIR. 

 

 

 

Disponibilizar as 

informações acadêmicas 

na forma impressa e 

virtual, em atendimento à 

Portaria Normativa N° 40. 

- Verificação da atualização dos regimentos e 

portarias dos setores 

 

 

 

 

 

 

Disponibilização do resumo PDI e PPI na página 

da CPA, no site institucional. 

 

Disponibilização, na íntegra, do PDI e PPI na 

Biblioteca da IES.   

Mesmo após a análise parcial do regimento, 

observou-se sua grande importância, 

mantendo-se assim sua utilização como 

norteador. 

 

- As portarias diversas passaram por processo de 

organização, sendo todas assinadas pela Direção 

Geral, devidamente numeradas e arquivadas pelo 

setor Qualidade e Regulatório, o que possibilitou 

maior controle da emissão das mesmas. 

 

Maior conhecimento do PDI e PPI por alunos e 

Professores 

 

 - O Regimento foi analisado e 

devidamente atualizado. 

 

 

 

 

 

Atendimento parcial à Portaria 40. 
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 No quesito da Comunicação com a Sociedade, a atual Direção da ESTÁCIO FIR, de uma forma em geral, 

está buscando a qualificação da comunicação nos espaços da IES.  Outro ponto forte foi a elaboração do 

ComuniquEstácio,   que é digital. Sendo enviado para os docentes e colaboradores por e-mail. Foram 

programados vários treinamentos aos docentes e colaboradores nas ferramentas acadêmicas de forma a fazer 

com que estes dominem os diversos serviços que o sistema oferece e, assim, otimizar a comunicação entre 

docentes e discentes, principalmente para os novos professores. Com o mesmo objetivo foram oferecidos 

treinamentos para os discentes para que os mesmos possam cada vez mais dominar as ferramentas oferecidas 

pela IES/SIA como Webaula, Biblioteca Virtual e o manuseio das disciplinas on-line. 

                  A CPA reitera a solicitação registrada nos últimos relatórios quanto a um instrumento de 

avaliação dos atendimentos que seja extensivo aos diversos setores da IES. Nesta dimensão, no tocante à 

fragilidade detectada quanto à comunicação com a comunidade acadêmica, é importante garantir que a 

direção da instituição mantenha como conduta regular os encontros com os representantes de turmas e 

docentes em geral. 

                Registre-se ainda que a Ouvidoria, que está disponível no SIA para os discentes, seja sempre 

divulgada e seu trabalho esteja articulado ao da CPA. Os registros da Ouvidoria (críticas e sugestões) são 

utilizados pela CPA como base para a proposta de ações de melhoria. 
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Dimensão 9 – Política de Atendimento aos Discentes 

 

 

OBJETIVOS DO PROJETO AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

-Analisar as políticas de acesso, 

seleção e permanência dos 

estudantes na ESTÁCIO FIR para 

fortalecer políticas de manutenção 

e adesão na IES. 

 

 

- Manutenção do número de convênios com 

órgãos públicos, objetivando adesão e 

permanência dos alunos; 

- Quanto à política de permanência, verificaram-

se algumas ações da Direção, de cunho 

financeiro, com o intuito de facilitar o 

parcelamento das mensalidades em aberto de 

alguns alunos; 

- Maior divulgação e facilidade de políticas de 

descontos a alunos e funcionários.  

- Crescimento no número de convênios com 

empresas vinculadas ao E3. 

 

-Estímulo à permanência: quando o aluno tem a 

intenção de trancar ou desistir do curso, o mesmo 

necessita preencher um Requerimento para tal fim na 

Secretaria Geral de Alunos (SGA) e após isto, esse 

Requerimento é encaminhado para Célula de 

Retenção da Estácio, onde se tenta resgatar o aluno, e 

os gestores e coordenadores recebem contato sobre 

esse requerimento e entram em contato com o aluno 

para tentar solucionar o problema. 

- Para o corpo administrativo, ao término do período de 

experiência, concede-se uma bolsa de 100% para o 

próprio funcionário, tendo como critérios ser a primeira 

graduação na Estácio e ter salário base inferior a R$ 

2.000,00, em qualquer curso ou modalidade. 

- Além das bolsas para graduação, foi concedido 50% de 

desconto para os cursos de Pós-graduação para todos os 

colaboradores. 

- A IES oferece bolsas de Iniciação Científica e 

Monitoria aos alunos que desejam participar, fazendo 

com que custeiem parte da sua mensalidade 

aprimorando seus conhecimentos e desenvolvendo 

pesquisa e extensão; 

- A IES participa do programa FIES (Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) do 

Governo Federal e com ele traz benefícios aos alunos 

que não podem custear todo o curso, evitando sua saída 

da instituição; 

- Crescimento de programas de incentivo ao diálogo do 

estudante em formação com o mercado de trabalho e 

consequente crescimento dos convênios com empresas 

pela IES. Isto também se estende para os profissionais 

formados pela IES. 

- A CPA reitera a necessidade 

em haver um maior 

investimento em políticas de 

incentivo para a criação de 

empresas juniores, 

incubadoras, constatando-se 

déficit nesta área. 

- A CPA identifica a 

necessidade de políticas mais 

amplas destinadas à inserção 

do estudante formado no 

mercado de trabalho. 
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-Avaliar as políticas de 

participação dos estudantes em 

atividades acadêmicas da 

ESTÁCIO FIR (estágio, 

monitoria, extensão, intercâmbio, 

etc.) 

- Contato com coordenadores dos cursos de 

graduação e alunos dos diversos cursos 

existentes na IES e também com a Coordenação 

da Pós Graduação Coordenação de Pesquisa e 

extensão (COPPEX); 

-Contato com o ESPAÇO ESTÁGIO 

EMPREGO - E3. 

- Mantida a Jornada de Iniciação Científica (JONIC) da 

ESTÁCIO FIR. A IES oportuniza ao aluno 

apresentação de seus projetos de pesquisa, extensão e 

monitoria. 

- Quadro de estágio e empregos atualizado diariamente. 

-A ESTÁCIO FIR desenvolveu uma grande interação 

com o mercado e a sociedade, e vem ampliando 

gradativamente estas relações. Atualmente, a IES 

interage com o mercado através de parcerias e 

convênios acadêmicos, institucionais e empresarias. 

Tanto nos cursos da área de saúde, assim como em 

humanas e exatas, a IES tem realizado importantes 

intercâmbios, estreitando laços e abrindo portas para 

o ingresso do seu aluno no mercado de trabalho.  

-Atualmente a IES tem disponível para alunos e ex- 

alunos o Espaço Estágio Emprego - E3, um ambiente 

moderno e exclusivo para a integração Empresa-

Escola, no qual os alunos têm oportunidade de buscar 

orientação de carreira e encaminhamento para o 

mercado de forma personalizada e gratuita.  

Um ambiente empresarial, em um local de grande 

visibilidade na IES e devidamente equipado para as 

práticas de orientação de carreira, entrevistas e 

avaliações. Através dele, os alunos têm a 

oportunidade de interagir com as empresas, conhecer 

as tendências do cenário corporativo e receber 

orientação para o desenvolvimento profissional, 

ampliando suas possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho.  

- A ESTÁCIO FIR desenvolve através da Coordenação 

de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação – (COPPEX), 

vários projetos estimulando a participação docente e 

discente; 

- A Faculdade mantém inúmeros convênios em todos os 

cursos. São clínicas, hospitais, escolas, empresas, 

órgãos públicos, entre outros. Isso permite a 

participação prática dos alunos facilitando o processo de 

aprendizagem; 

- A IES disponibiliza aos alunos, que participarão do 

ENADE um site que oferece Ouvidoria e 

- Verificou-se necessário maior 

incentivo à pesquisa e à 

extensão, assim como um maior 

número de bolsas e melhor 

distribuição dessas por curso. 

- O intercâmbio ainda é de 

pouca extensão, divulgação e 

investimento, precisando ser 

fortalecido. 

- Desenvolvimento, embora não 

ainda no nível desejado, de 

programas de pesquisa e 

extensão.  
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informações gerais para atender aos cursos 

selecionados pelo INEP;  

- O aluno conta com uma revisão para o exame da 

OAB (PROAB) cujos objetivos são rever todo o 

conteúdo das 15 matérias, objeto do Exame da OAB 

unificado; manter o aluno atualizado acerca do perfil 

da prova; disponibilizar material de apoio com vistas 

a um melhor desempenho do aluno; e proporcionar 

acesso a um corpo docente qualificado e 

especializado nos exames da OAB; 

- O Gabaritando (Programa de Reforço Acadêmico) 

que auxilia o aluno a se preparar melhor para as 

avaliações, mudou o nome para Programa de 

Nivelamento, mas continua com a mesma proposta; 

- Monitorar e observar as 

sistemáticas de acompanhamento 

dos egressos. 

 -Contato com ESPAÇO CARREIRAS– EC 

para verificar o acompanhamento do egresso. 

-O Espaço CARREIRAS tem entrado em contato 

com os coordenadores dos cursos da IES, 

solicitando indicações de profissionais que foram 

alunos e hoje são bem sucedidos, encaminham os 

pré-requisitos e o passo a passo para cadastrá-los 

e após isso os mesmos recebem um convite para 

participarem de evento de premiação   (Prêmio 

Alumini) e este ano a Prof. Anielly Cristina do 

Curso de Fisioterapia foi a premiada, pois 

estudou na IES e construiu uma carreira 

acadêmica e hoje participa do quadro de docentes 

do curso. 

 

- O NAPE tem desenvolvido um trabalho cujas 

condições permitem um futuro acompanhamento de 

egressos.  

- Quanto à Pós-graduação, a IES oferece: 

 

 Premiação para aluno laureado (melhor aluno 

laureado de todos os cursos no semestre) de 

100% de bolsa em cursos de pós-graduação. 

  Aluno que se forma com média acima de 8,0 

ele tem 20% em cursos de Pós Graduação 

 Ex-aluno recebe 20% de desconto em Cursos 

da IES 

- A Criação do Espaço CARREIRAS (EC) ensejou 

desenvolvimento, embora tímido, do acompanhamento 

do egresso. É um sistema de potencial e que deve, 

progressivamente, efetivar seus objetivos. 

- Énecessário acompanhamento 

dos alunos e facilidade na 

recepção dos mesmos. Muitos 

desconhecem as políticas do 

egresso na Instituição; 

- São necessárias mais ações 

sistematizadas e 

institucionalizadas de 

acompanhamento do egresso, 

apesar das boas ações 

desenvolvidas pontualmente; 

- Outro ponto importante é 

realizar pesquisas periódicas 

com os alunos egressos, com o 

objetivo de identificar os pontos 

fortes e fracos. 

- São necessários mecanismos 

para conhecer a opinião dos 

egressos sobre sua formação e 

dos empregadores sobre os 

egressos da Instituição. 

- A IES ainda tem dificuldades 

de acompanhar o seu Egresso. 

A melhora deste 

acompanhamento foi tímida, 

mesmo após a criação do 
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Espaço Estágio Emprego. 

- Avaliar as ações da instituição 

quanto à criação de oportunidades 

de formação continuada para seus 

alunos concluintes. 

 

- Foi feita reunião com a Coordenação da 

COPPEX para obter as informações; 

- Desenvolvimento inicial dos critérios de 

divulgação dos atuais e dos novos cursos. 

- Políticas de recebimento e desconto a ex-alunos 

interessados na realização de pós-graduação pela 

IES. 

 

- A disponibilidade de cursos de pós-graduação da 

ESTÁCIO FIR tem crescido a cada semestre. 

Entretanto, na avaliação da CPA é necessária uma 

divulgação mais eficiente destes cursos no mercado. 

Além disso, pode-se desenvolver uma estratégia com os 

professores da Graduação para que eles estimulem os 

alunos a cursarem a Pós, dando continuidade aos 

estudos; 

 

 

 

- Não foi possível identificar 

programas diferenciados de 

formação continuada aos alunos 

concluintes.  Além dos cursos 

de Pós-graduação oferecidos 

pela ESTÁCIO FIR, há a 

necessidade de criar também, 

condições para que egressos de 

cursos de graduação possam 

retornar à IES, buscando uma 

contínua formação e atualização 

profissional, ou ainda a 

complementação de estudos em 

áreas de interesse específico; 

- Ausência de equipe que entre 

em contato com os alunos 

concluintes, verificando sua 

área de atuação no mercado de 

trabalho e suas futuras 

realizações para podermos 

acrescentar ao nosso quadro de 

pós-graduação e/ou outros 

cursos de aperfeiçoamento. 

Garantir a representatividade 

docente nos órgãos colegiados da 

IES. 

- Incentivo à participação de discentes no 

CONSEPE e CPA. 

No CONSEPE há apenas um representante 

discente, conforme Regimento Interno da IES. 

Na CPA, são 02 representantes discentes. 

  

 - Os representantes discentes da CPA têm uma 

participação ativa na equipe, na maior parte das vezes 

participam das reuniões e ações marcadas, analisam, 

discutem e contribuem ativamente para o processo de 

autoavaliação. 

 

- O discente que participa do CONSEPE atua 

juntamente com os demais membros do Conselho na 

aprovação de regulamentos de regime especial, 

aproveitamento de disciplina, estudos e na discussão de 

assuntos relacionados a Pesquisa e Extensão. 

 - Apesar de termos boa 

participação, a rotatividade dos 

discentes é alta, 

comprometendo um pouco o 

andamento das reuniões. 
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- Identificar e avaliar as políticas 

de atendimento adotadas na 

ESTÁCIO FIR. 

- Contato com as Coordenações e Direção e 

realização de visita a alguns setores que lidam 

com o atendimento na Faculdade (Tesouraria, 

Secretaria Geral, Coordenações de Curso etc.); 

-Acompanhamento psicopedagógico com vistas 

a oferecer um espaço de orientação e 

encaminhamento relativos às dificuldades e 

necessidades de natureza psicopedagógica 

apresentadas pelos estudantes; 

- Aos funcionários da IES são oferecidos cursos 

de atendimento ao público, realizados em 

diversas ocasiões. 

- Promoção de cursos e atividades que 

contribuam com o crescimento profissional e 

social dos alunos da ESTÁCIO FIR, através da 

COPPEX.  

- A Diretoria geral, Diretoria Acadêmica, 

juntamente com a CPA realizou reuniões com os 

representantes de turmas, sendo feitas por curso 

para ouvir todas as demandas dos discentes. 

 

 

 

- A realização permanente de avaliações internas e 

externas contribui para a melhoria e conservação da 

qualidade do ensino. Com base nas informações 

reunidas nas avaliações, mensura-se o atendimento 

direcionado aos discentes. A ESTÁCIO FIR tem 

mantido suas autoavaliações em dia, o que permite 

identificar possíveis problemas no atendimento à 

comunidade acadêmica; 

- A Ouvidoria da Estácio FIR, criada em 2007, está 

cumprindo adequadamente seu papel. Qualquer usuário 

da IES pode, a qualquer tempo, fazer seu registro na 

Ouvidoria. Sua identidade será preservada e seu 

questionamento será levado para os responsáveis pelos 

setores  e para a Direção, por intermédio da CPA. Em 

seguida, a Ouvidoria encaminha um retorno para o 

usuário da reclamação. Este processo tem sido muito 

bem avaliado pela comunidade acadêmica. 

- A Secretaria Financeira mantém o horário integral 

para o atendimento aos alunos, e dispõe de pessoal 

capacitado e de recursos avançados na área de sistemas 

de informação, o que permite qualquer atendimento em 

tempo real. Realiza também, quando necessárias, 

negociações com alunos ou responsáveis financeiros, 

para acerto de débitos de parcelas em atraso, dentro das 

melhores condições; e também proporciona a 

possibilidade do aluno ingressar no Financiamento 

Estudantil – FIES, hoje há um funcionário específico 

para isso; 

- A Secretaria Geral de Alunos concentra todas as 

informações referentes ao corpo discente, desde o seu 

ingresso na IES. Toda a documentação obedece a uma 

ordem de arquivamento por ano / semestre / curso. A 

ESTÁCIO FIR utiliza o SIA (Sistema de Informações 

Acadêmicas)  que possibilita o controle da vida 

acadêmica do alunado, como também a expedição em  

tempo hábil de documentos, tais como: histórico 

escolar, declarações diversas, registros dos dados 

pessoais e impressão de controle de frequência;   

- A Assessoria Acadêmica emite semanalmente, 

relatório de presença de reposição de aulas dos 

- Apesar de intensas as políticas 

de atendimento, a CPA 

identificou ainda déficit nos 

critérios de divulgação dos 

resultados referentes à 

Ouvidoria e ao sistema de 

Avaliação Institucional, porém 

observamos uma melhora em 

relação aos semestres 

anteriores, mas ainda com 

razoável insatisfação. Além 

disso, observou-se que a maior 

parte do corpo discente não tem 

o costume de buscar os 

resultados das avaliações 

internas que são anexados nos 

quadros de avisos. 

-O site ainda precisa de 

melhorias, pois não traz todas 

as informações diárias da  

ESTÁCIO FIR. 
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professores, que serve de parâmetro para futuras 

avaliações; 

- No SIA (Sistema de Informações Acadêmicas) são 

registrados todos os movimentos relacionados com a 

parte acadêmica da instituição, gerando também as 

contas a receber, uma vez que os boletos dos alunos são 

gerados nesse sistema. A maioria dos funcionários que 

opera com o sistema tem segurança no 

desenvolvimento das atividades. 

- O site da IES, disponível na internet pelo endereço 

http://portal.estacio.br/ , além de oferecer aos discentes 

serviços que facilitam o gerenciamento da sua vida 

acadêmica, reforça a intenção da ESTÁCIO FIR de 

promover um maior intercâmbio com a comunidade. 

Através do SIA, por exemplo, o aluno pode consultar 

suas notas e frequência nas disciplinas correntes, 

proporcionando maior transparência nos controles da 

instituição e um menor fluxo de alunos na secretaria. O 

site apresenta a estrutura organizacional da IES e é 

atualizado periodicamente para dar ao aluno ciência das 

novidades e eventos promovidos.  

- Para que as informações cheguem ao aluno em tempo 

real, a ESTÁCIO FIR desenvolveu um sistema 

integrado de informações fazendo com que a Secretaria 

Acadêmica, a Biblioteca e Secretaria Financeira 

forneçam dados atualizados e confiáveis para o 

gerenciamento eficiente da Instituição;  

-A Central de Informações – CI oferece informações 

gerais sobre a instituição e seus eventos aos estudantes e 

público em geral, inclusive por telefone. Atividades da 

CI: 

- Divulgação de todas as informações acadêmicas. 

- Orientação aos alunos. 

- Encaminhamento aos setores adequados. 

- Esclarecimentos sobre normas. 

- A IES também dispõe de atendimento dos Órgãos 

executivos. Mediante agendamento prévio, os alunos 

são recebidos pelos representantes dos órgãos 

executivos da ESTÁCIO FIR para solução de 

pendências fora da alçada dos serviços anteriormente 

http://portal.estacio.br/
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descritos; 

- Houve intensificação das atividades do NUDE, 

embora ainda tímida, cuja finalidade é oferecer suporte 

psicopedagógico a todos os alunos da instituição que 

apresentem dificuldades de relacionamento, 

aprendizagem e outras, através de atendimentos 

individuais na clínica de psicologia, ou de atendimentos 

grupais para dirimir conflitos em sala de aula, fazendo 

com que insuficiências quaisquer não ensejem a 

interrupção da vida acadêmica;  

- Em todos os projetos junto às comunidades, os alunos 

têm participação importante. Além disso, passeios 

técnicos, palestras, entre outros são frequentemente 

realizados. As oficinas proporcionam aos estudantes 

experiências e vivências que possibilitem o 

desenvolvimento das habilidades necessárias para lidar 

com as exigências da vida acadêmica e da formação 

profissional, visando sua inserção com boas chances de 

êxito no mercado de trabalho. Nas oficinas são 

trabalhados vários temas como: compreensão de textos, 

falar em público, estratégias de aprendizagem, 

metodologia do estudo, desenvolvimento da escuta e 

reflexão sobre a relação terapeuta-paciente (para os 

cursos de saúde); 

- A IES possibilita o aluno à vivência de situações não 

curriculares facilitadoras do aprimoramento de 

habilidades necessárias para a sua atuação como 

estudante; 

- A Faculdade estabelece um contato mais direto com o 

aluno, no contexto da própria sala de aula, levando-o a 

conhecer suas próprias condições enquanto estudante, 

bem como, despertar para a necessidade de busca de 

outros tipos de apoios, caso seja necessário; 

- A IES promove atividades que favoreçam o processo 

de adaptação do aluno às sistemáticas e o cotidiano do 

ensino superior, através de técnicas de práticas 

reflexivas sobre: processo de aprendizagem, estudo, 

leitura, compreensão e produção de textos, ansiedade, 

medos e trabalho em grupo e relações interpessoais; 

- Percebe-se uma grande receptividade dos estudantes a 
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este tipo de intervenção (da IES). Eles destacam a 

importância desta iniciativa por promover um espaço de 

troca entre os estudantes que estão ingressando na 

instituição, levando-os a refletirem sobre suas próprias 

condições de aprendizagem e desempenho, além 

possibilitar o reconhecimento das semelhanças e 

diferenças existentes na sala de aula. Por outro lado, a 

experiência se constitui também numa oportunidade 

para se detectar, prematuramente, as dificuldades 

podendo-se, assim, intervir de forma mais eficiente 

sobre elas; 

- Acompanhamento dos estudantes do PROUNI se dá 

na realização de um levantamento do perfil 

socioeconômico dos estudantes que ingressam na 

instituição através PROUNI, conhecendo as principais 

dificuldades apontadas por eles com relação ao 

cotidiano acadêmico para formulação de estratégias de 

intervenção e acompanhamento deste grupo de 

estudantes; 

-Atreladas aos cursos virtuais, as chefias da IES estimulam os 

funcionários a buscarem a capacitação, participando 

de todos os benefícios da IES. A Estácio desenvolveu 

um Portfólio de treinamento para os colaboradores 

com matriculas ativas. Essa ferramenta tem vários 

cursos para aperfeiçoamento profissional onde a 

plataforma e metodologia é online. As áreas dos 

cursos são bem amplas, sendo possível escolher entre 

Administração e Direito, Ambientação, Atendimento, 

Contabilidade/Fiscal, Gestão/Comportamental, 

Informática, Língua Portuguesa, Marketing, 

Processos e Sistemas, Qualidade, Visão Estratégica e 

Visão Financeira. 

  - Em 2012 foi inserido e é mantido o ponto eletrônico 

a todos os funcionários, incluindo professores, 

objetivando, entre outras questões, rígido cumprimento 

de tempo de aula. 
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- Verificar os sistemas de bolsas 

de estudo implementadas na 

ESTÁCIO FIR 

- Ações de convênios firmados com vários 

órgãos e empresas como o Governo Federal, 

Estadual, Prefeitura Municipal, a Polícia Civil e 

Militar, CHESF, Justiça Federal, entre outros. 

Todos os funcionários dos conveniados da 

ESTÁCIO FIR recebem descontos que variam de 

10% a 25%; 

-Concessão de bolsas de estudo PROUNI pela 

IES através do Programa Universidade para 

Todos. Esse programa é desenvolvido pelo 

Ministério da Educação e oferece bolsas em 

faculdades particulares para pessoas que 

concluíram o segundo grau em colégio público 

ou particular com bolsa integral e que têm baixa 

renda. Essas bolsas são parciais (50%) e integrais 

(100%); 

 - Concessão de bolsas através do programa 

FIES, o qual tem tido boa adesão na IES. 

- O crédito universitário PRAVALER é hoje o 

maior programa de crédito universitário 

privado do país. Gerido pela Ideal Invest, 

empresa que desde 2001 é especializada em 

soluções financeiras para o setor de educação, 

o crédito universitário PRAVALER oferece 

variadas opções de financiamento ao aluno. É 

um financiamento que facilita o pagamento das 

mensalidades. Com ele, o aluno financia cada 

mensalidade em duas parcelas, o pagamento 

não se acumula e o estudante tem no mínimo o 

dobro do tempo para pagar. 

 - Aumento constante de bolsas oferecidas aos alunos, 

sejam elas integrais ou parciais; 

- Grande número de novos convênios firmados com 

empresas, hospitais e serviços, que tem a cada ano 

aumentado; 

- Os alunos portadores de diploma de outras faculdades 

contam com até 20% de desconto e portadores de 

diploma da Estácio também recebem desconto de 20% 

na sua mensalidade 

- Os alunos transferidos de outras faculdades recebem 

desconto de 30% 

- As reuniões com os representantes de turmas 

possibilitaram ouvir todas as demandas do alunado, 

onde foram observados problemas com o atendimento, 

infraestrutura, curriculares, entre outros, para que 

possam ser solucionados os problemas referidos. Estas 

reuniões foram sistematizadas a partir do ano de 2014, 

mas começaram anteriormente. 

- Como a IES tornou-se em 

2006 uma instituição com fins 

lucrativos, ela perdeu a chance 

de concorrer a alguns Editais de 

pesquisa do Governo Federal e 

Estadual. 

- A CPA constatou a 

necessidade intensificação dos 

programas de pesquisa, 

extensão e monitoria, assim 

como investimento em bolsas 

que auxiliem o aluno. 

- Políticas pouco desenvolvidas 

de programas de pesquisa e 

extensão e da Monitora 

Acadêmica. 

 

 

- Avaliar as ações desenvolvidas 

pela IES para evitar ou reduzir a 

evasão de alunos. 

 

- Realizado contato com a Direção 

Administrativo-Financeira, com a Direção Geral 

e Secretaria. 

- A ESTÁCIO FIR tem realizado um trabalho de 

contenção da evasão escolar. Isso tem ocorrido a 

partir de duas frentes: desistências por aspectos 

financeiros e desistências por aspectos 

acadêmicos. Em relação aos aspectos financeiros, 

a faculdade orienta o discente quanto a todas as 

opções de bolsa de estudo que os alunos podem 

- Para as questões acadêmicas, o Núcleo de Apoio ao 

Estudante (NUDE) tem realizado um trabalho muito 

importante realizando atividades como: 

*Identificação de dificuldades dos alunos ao entrar na 

faculdade, como metodologia de estudo, interpretação 

de texto, falar em público; 

*Realização de oficinas com temas diversos e 

importantes para a formação profissional dos alunos 

além de instrumentalizá-los para lidar com as 

exigências da vida acadêmica.  

- O valor da mensalidade 

constitui-se como 

monopolizador de críticas do 

corpo discente, sendo 

considerado alto. 

- A CPA constatou déficit na 

divulgação do NUDE. 

 



 68 

conseguir, conforme já exposto em itens 

anteriores, para que ele possa ver se existe 

alguma que se adeque a sua situação. 

Em relação aos aspectos acadêmicos, há sensível 

orientação pedagógica e psicológica, em razão de 

possíveis dificuldades. 

- A IES sempre disponibiliza aos alunos bolsas, 

convênios, programas como FIES e PROUNI 

para facilitar a questão de pagamento, grande 

fator da evasão dos alunos da instituição. 

*Acompanhamento psicopedagógico através de 

intervenção junto aos alunos da instituição é o de 

oferecer um espaço de orientação e encaminhamento 

relativos às suas dificuldades e necessidades de 

natureza psicopedagógica 

*Intervenção para os alunos de primeiros períodos 

que possibilita ao aluno a vivência de situações não 

curriculares facilitadoras do aprimoramento de 

habilidades necessárias para a sua atuação como 

estudante; estabelece um contato mais direto com o 

aluno, no contexto da própria sala de aula, levando-o 

a conhecer suas próprias condições enquanto 

estudante. Desperta, ainda, para a necessidade de 

busca de outros tipos de apoios, caso seja necessário 

e promove atividades que favoreçam o processo de 

adaptação do aluno às sistemáticas e o cotidiano do 

ensino superior, através de técnicas de práticas 

reflexivas sobre: processo de aprendizagem, estudo, 

leitura, compreensão e produção de textos, ansiedade, 

medos e trabalho em grupo e relações interpessoais.  
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É uma dimensão ampla e de questões pontuais a serem discutidas constantemente. Na construção desta 

categoria do presente  Relatório, a Comissão Própria de Avaliação – CPA – observou como necessidades vitais a 

manutenção e a construção do padrão a que se propõe a IES. 

Verificou-se pelo necessário fortalecimento das políticas de participação do corpo discente em diversas 

atividades acadêmicas. A saber, os programas de pesquisa e extensão, monitoria e intercâmbio. 

Verificou-se, ainda, pela fragilidade do sistema desenvolvido para acompanhamento do egresso e 

interação deste com a instituição. Mais que isso permanecem como fragilidade da IES os programas de formação 

continuada destinados aos alunos concluintes, programas estes que terminam por não oferecer benefícios aos seus 

ex-alunos, são pouco divulgados e tem pouca prioridade de discussão. 

No processo de elaboração deste relatório percebeu a CPA, ainda, razoável insatisfação com pontuais 

políticas de atendimento. Destacam-se ainda déficit na apresentação dos resultados da Avaliação Institucional, 

embora já tenha melhorado bastante e também o desinteresse de boa parte do corpo discente sobre os resultados. 

Por fim, apesar de ser grande a quantidade de bolsas e convênios disponibilizados pela IES, grande é a 

insatisfação com o valor da mensalidade pelo corpo discente, considerado alto; havendo sugestões no sentido de 

ampliação de descontos e oferecimento de benefícios aos pagadores adimplentes. A exclusão da política de 

desconto até o último dia do mês anterior ao vencimento foi vista de forma negativa e com falta de credibilidade, 

pois auxiliava aqueles que pagavam em dia. A CPA acredita que a IES teve dificuldade de fazer uma divulgação 

adequada aos alunos sobre esta redução e sugere que a transparência nas divulgações seja uma prática contínua 

dentro da Faculdade. 

Percebe, assim, a CPA pela existência de lacunas pontuais, que necessitam de discussões, propostas e 

resoluções para manter e construir, concomitantemente, o padrão de qualidade proposto pela IES. Podemos 

afirmar que a Faculdade é uma das mais conceituadas dentro do ramo privado e com os melhores índices de 

aproveitamento no mercado de trabalho.   

 

 



 70 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

 

Dimensão 5 – Políticas de Pessoal 

OBJETIVOS DO 

PROJETO 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

Verificar a aplicação dos 

Planos de Carreira do 

Corpo Técnico - 

Administrativo e do 

Corpo Docente 

 

 

O Plano de Carreira foi protocolado no 

Ministério do Trabalho e amplamente 

Divulgado. 

- Preocupação da IES com a valorização do 

corpo administrativo e docente. 

 

- Visibilidade dos Planos para todos os 

funcionários da IES.  

- Plano de Cargos e Carreira para o 

setor técnico-administrativo precisa 

ser melhorado. 

Analisar os programas de 

qualificação profissional 

implantados pela IES, 

 - Para o corpo administrativo, ao término do 

período de experiência, concede-se uma bolsa 

de 100% para o próprio funcionário, tendo 

como critérios ser a primeira graduação na 

Estácio e ter salário base inferior a R$ 

2.000,00. A bolsa pode ser para qualquer curso 

e modalidade. 

 

 - Além das bolsas para graduação, foi 

concedido 50% de desconto para os cursos de 

Pós-graduação, abrangendo todos os 

colaboradores.  

 

 - Outra importante ação é o Programa de 

Qualificação Docente (PIQ) que se constitui 

num processo de capacitação continuada com 

vistas ao  aprimoramento acadêmico 

elaborado  em vários eixos fundamentais: 

cultura organizacional; prática pedagógica; 

formação pedagógica específica e 

remuneração variável. O Programa de 

Incentivo à Qualificação Docente PIQ  

  

O PIQ é composto pelos seguintes 

programas: 

 PIQ Formação Continuada: Capacitação 

-  

- 

Integração, reconhecimento e 

desenvolvimento contínuo dos 

funcionários técnico-administrativos e 

docentes da ESTÁCIO FIR.  

 

Facilitação e incentivo a busca de 

qualificação superior para o corpo 

técnico-administrativo, docentes, 

sendo em graduação ou Pós-

graduação; 

 

Estímulos ao autodesenvolvimento, e 

fortalecimento das competências 

técnicas e comportamentais dos 

colaboradores e preparação para novos 

desafios e alcance de metas. 
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continuada com vistas ao aprimoramento 

acadêmico. 

 PIQ Mérito: Premiação dos docentes 

pelas suas atividades de pesquisa e de 

produção acadêmica com relevância 

científica e social. 

 PIQ Fórum: Evento nacional com 

objetivo de integrar, atualizar, capacitar e 

reconhecer docentes de todas as unidades 

que integram o grupo Estácio. 

 PIQ  Remuneração: Reconhecimento do 

desempenho dos professores que mais 

contribuíram para o crescimento 

sustentável da Instituição. 

A Estácio vem valorizando seu corpo docente 

com bolsas de mestrado e doutorado, que são 

renovadas a cada semestre. 

-Treinamentos técnicos e comportamentais 

para o corpo administrativo, de metodologias 

presenciais e a distancia para a capacitação 

do colaborador. É a oportunidade para 

desenvolver sua carreira, ampliar seus 

conhecimentos e criar o seu próprio portfólio. 

- Analisar o investimento 

da instituição com a 

melhoria da qualidade de 

vida de seus recursos 

humanos 

- Desenvolvem-se projetos para implantação 

visando condições de trabalho dos funcionários 

que repercutem na sua qualidade de vida, 

juntamente com o trabalho desenvolvido pela 

CIPA. 

- A CPA entrou em contato com as 

coordenações dos cursos, funcionários e 

acadêmicos para ficar ciente das ações que 

visavam promover uma melhora na qualidade 

de vida dos profissionais da instituição e 

discentes.  

-Mantém-se que para todo colaborador 

dependente terá direito ao benefício do Plano 

de Saúde e Dental, de acordo com a faixa 

- No geral, os Gerentes trabalham em 

ambientes compartilhados com seus 

subordinados, o que facilita o acesso aos 

gestores inclusive a própria Direção Geral.  

- Mesmo com as novas políticas, a grande 

maioria dos funcionários fala muito bem da 

IES, acredita no potencial da IES.  

 

- O Plano Dental esse tem sido um dos 

diferenciais ofertados pela IES e trouxe 

grande satisfação e incentivo para todos, 

inclusive dependentes. 

 

- É necessário investimento em 

equipamentos referentes à grande 

parte da mobília para prevenir 

lesões por esforço repetitivo e 

postura laboral. 

 

- Além de mobília, se faz 

necessário a troca e compra de 

ferramentas de trabalho, apesar de 

já terem sido adquiridos vários 

desses itens. 

   

- Há queixas quanto à sobrecarga 
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salarial e carga horária os planos poderão ser 

ofertados em 100% pela IES ou subsidiados.  

de trabalho dos setores. 

 

 

- Identificar o nível de 

entrosamento entre os 

funcionários acadêmicos 

e administrativos da 

ESTÁCIO FIR 

 

- Realização de eventos comemorativos para o 

corpo Administrativo e Acadêmico.  

- A política de RH está cada vez mais forte 

dentro da IES, sendo priorizada a opinião 

diária de todos os colaboradores. Não existe 

um protocolo específico para tal coleta, 

porém o colaborador tem livre acesso à 

direção e ao RH e busca estes canais para 

registrar sua opinião. 

- O número de participantes os eventos vem 

sendo mantida, porém observou-se uma 

participação maior dos administrativos, mas 

a adesão dos professores vem aumentando. 

- O último evento realizado no final 

do ano de 2015, contou com uma 

boa participação dos docentes, 

porém só conseguimos devido à 

liberação dos acompanhantes e 

também pelo local escolhido. 

 

- Identificar a descrição 

dos cargos na IES. 

 

- Consulta ao Departamento de Pessoal da 

ESTÁCIO FIR 

- A maioria dos cargos é estabelecida no 

organograma.  

 

- Seguindo um dos valores da IES, a 

meritocracia é aplicada em todas as 

demandas de novos cargos ou promoção. 

 

 

- A CPA sugere que a divulgação 

na IES seja mais ampla. 
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Em relação às políticas de pessoal e de carreira, pede-se a operacionalização total, o quanto antes, dos 

Planos de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo, que apesar de já implantados, não vêm sendo aplicados em 

sua plenitude. Havia uma grande expectativa dos colaboradores junto ao RH referente aos benefícios ofertados 

pela IES, como por exemplo, o Plano de Saúde e Dental que acabaram sendo oferecidos e foram mantidos em 

2015. 

Em relação ao processo de seleção docente, o mesmo está sendo realizado com Processo Seletivo 

divulgado no site da IES.  O processo está pautado em 2 etapas: (1) Análise de currículo e documentação pelos 

coordenadores, onde existe uma pontuação atribuída ao candidato; em seguida, (2) Os três ou quatro melhores 

candidatos, segundo os critérios de pontuação constantes do Edital, são convidados a ministrar uma aula teste 

para a Banca Examinadora, formada, normalmente por 3 professores, sendo um deles o Coordenador do Curso. 

A concessão das bolsas aos funcionários docentes e administrativos tem no comprometimento destes 

com a IES o seu principal cerne. Os funcionários se sentem valorizados pela Instituição e atualmente a maior 

parte do quadro administrativo cursa o nível superior. O lançamento da bolsa funcional para o administrativo 

acontece após os três meses de experiência, sendo 100% para curso de Graduação/Graduação Tecnológica 

em qualquer modalidade para cargos com salário até R$ 2.000,00/mês. Já para o corpo Docente, o professor 

deverá ter no mínimo um ano de vinculo, onde é calculada a média da carga horária lecionada nos dois 

últimos semestres. Sendo essa média inferior a 10 horas, o desconto é de 40% e se a média for superior a 

10horas, o desconto é de 70%.  Já o desconto para os cursos de Pós-graduação Lato Sensu será de 50% para 

todos os colaboradores.  

  Atreladas aos cursos virtuais, as chefias da IES estimulam os funcionários a buscarem a capacitação, 

participando de todos os benefícios da IES. A Estácio desenvolveu um Portfólio de treinamento para os 

colaboradores com matriculas ativas. Essa ferramenta tem vários cursos para aperfeiçoamento profissional 

onde a plataforma e metodologia é online. As áreas dos cursos são bem amplas, sendo possível escolher entre 

Administração e Direito, Ambientação, Atendimento, Contabilidade/Fiscal, Gestão/Comportamental, 

Informática, Língua Portuguesa, Marketing, Processos e Sistemas, Qualidade, Visão Estratégica e Visão 

Financeira. Ocorreram em 2015, muitos treinamentos técnicos in loco para todos os colaboradores. 

            O incentivo aos docentes a aderirem ao Programa de Incentivo à Qualificação Docente (PIQ) vem sendo 

promovido pelo canal de atendimento, campanhas internas, reuniões, divulgação pelo e-mail institucional e 

cartazes. 

  Apesar dos avanços, sugere-se sempre aprimorar mais os encontros entre os grupos internos da IES com 

vistas a facilitar a comunicação entre eles e consequentemente tornar o trabalho mais eficiente, mesmo criando 

um grupo de focais com o objetivo de melhorar a comunicação, ainda não é suficiente. 
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Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição 

 

OBJETIVOS DO 

PROJETO 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

- Aumentar a 

independência dos 

órgãos colegiados da 

IES em relação à 

mantenedora no que 

tange ao trato com a 

sociedade local 

-Aumento de ações institucionais diretas, fruto de 

decisões de colegiados, envolvendo a comunidade 

universitária com a sociedade. 

-Criação de convênios e parcerias dos colegiados com 

prefeituras de municípios vizinhos, viabilizando o 

acesso institucional à áreas mais socialmente excluídas 

do Estado. 

-Desenvolvimento de iniciativas de valorização à 

cultura da sociedade local.  

- Maior frequência de reuniões dos 

colegiados. 

- Maior identificação da comunidade local 

com a Instituição. 

- Melhor senso de pertencimento de docentes 

e corpo administrativo com a Instituição. 

- Autonomia dos colegiados da IES em 

relação à Mantenedora no que tange à 

programação local de eventos e interação 

social. 

- Personalização dos serviços da IES às 

necessidades da Região.  

- Preservação e valorização da cultura local. 

- Surgimento de propostas e soluções dos 

colegiados locais como casos de sucesso para 

a mantenedora. 

- O desenvolvimento dos colegiados 

ainda não é uniforme. 

-Melhorar o processo 

de Gestão de IES 

através de capacitação 

dos colaboradores. 

- Seleção de diretores da IES. 

- Centralização de serviços de suprimentos. 

- Criação de funções suporte à Gestão Acadêmica. 

- Redução de sobrecarga de trabalho dos 

profissionais de Gestão. 

-Melhoria na execução de projetos locais. 

- Maior disponibilidade da alta Gestão para 

temas Institucionais de interface com o 

ambiente externo.    

- Ainda não está maturado na 

Instituição o funcionamento da nova 

estrutura de gestão. 

- Acompanhar os 

processos de 

qualificação e 

manutenção docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Promoção interna de docentes às vagas estratégicas 

de gestão da IES e de cursos.  

- Implantação do Plano de Cargos e Salários dos 

docentes  

- Oferta de bolsas de mestrado e doutorado, através do 

PIQ (Programa de Incentivo à Qualificação Docente), 

- Oferta de bolsas para os projetos de pesquisa e 

extensão.  

- Continuidade à renovação do quadro de docentes, a 

fim de buscar profissionais com melhores titulações, 

experiências e que atendam ao perfil do ensino da IES. 

 - Permanência do estímulo aos docentes para 

realização de cursos de mestrado e doutorado, 

- Aumento do número de docentes entrantes 

em programas de Pós Graduação Stricto 

Sensu 

-Maior interesse dos docentes em fazer 

carreira na IES. 

- Maior envolvimento dos docentes nas 

operações da IES. 

- Redução da taxa de turnover por questão 

salarial. 

- Fortalecimento da política de qualificação 

docente.  

- Investimento em estratégias que melhorem 

a qualidade de ensino. 

 - Taxa de turnover de docentes, em 

função de concursos públicos, ainda 

não é ideal. 
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liberando os mesmos através de licença não 

remunerada. 

- Manutenção de oferta de cursos on line para 

desenvolvimento de habilidades pedagógicas e de 

gestão acadêmica, através do PIQ Formação.  

- Promover a formação continuada, o 

estímulo à pesquisa, o reconhecimento e a 

valorização de práticas pedagógicas a serem 

implementadas em sala de aula. 

- Realização de evento de premiação pela 

avaliação institucional docente. 

- A IES oferece um programa de 

capacitação para coordenações de curso 

Programa Coordenador Gestor – 

(Exclusivo Para Coordenadores De Curso). 

O Coordenador Tem acesso à capacitação 

através do link: 

http://www.estacio.br/genteensinandogente

/coordenadorgestor/curso.asp 

Acompanhar os 

resultados da avaliação 

Institucional e 

elaboração do plano de 

melhorias. 

 

Acompanhar e 

analisar os resultados 

do ENADE, do IDD e 

do CPC dos Cursos da 

IES junto ao INEP.  

 

Analisar o resultado 

do IGC da Instituição  

 
Implementar 

melhorias a partir dos 

resultados obtidos em 

avaliações internas e 

externas, mediante os 

Planos Melhoria 

elaborados pela CPA. 

 

- Definição conjunta das estratégias e ações 

necessárias, que serão desenvolvidas pela ESTÁCIO 

FIR, com o objetivo de melhorar a qualidade de 

ensino, coordenação, e melhorias na IES, através da 

análise dos resultados da Avaliação Institucional. 

- Metas foram traçadas e priorizadas para a reforma 

dos laboratórios e compra de novas máquinas, compra 

de bibliografia para os cursos, periódicos e materiais 

de consumo. 

-Docentes com destaques positivo são reconhecidos 

em solenidade específica semestralmente.  

-Após o recebimento dos resultados das avaliações 

internas e externas, os resultados são analisados, são 

apontadas as fragilidades e a partir disso um plano de 

ação é elaborado e implementado para que melhorias 

sejam realizadas. Esse processo de análise é liderado e 

conduzido pela CPA e estão envolvidos o corpo 

dirigente, coordenadores, NDE dos cursos e Gestor de 

Qualidade. 

- Valorização da política de Avaliação 

Institucional, realizada a cada 6 meses. 

 - Feedback dos resultados para os 

responsáveis de cada área.  

- Feedback dos resultados para os discentes, 

utilizando como canal, os representantes de 

turma. 

-A ESTÁCIO FIR tem um controle 

sistemático do funcionamento dos 

conselhos superiores e o funcionamento 

dos NDEs, através da realização 

sistemática das reuniões. A Direção 

Acadêmica solicita mensalmente aos 

Coordenadores o calendário de reuniões 

com os conselhos e posteriormente solicita 

a ata das reuniões para arquivamento no 

setor Regulatório. 

 . 

 

- Verificar as ações 

gerenciais referentes à 

correção e prevenção 

- Visita da CPA aos setores da IES, visando identificar 

as principais demandas dos usuários do serviço 

prestado. 

- O trâmite natural de prevenção e correção 

de problemas se dá dentro da lógica 

hierárquica e de divisão de trabalhos 

- Muitos alunos se queixam do 

atendimento telefônico. 

http://www.estacio.br/genteensinandogente/coordenadorgestor/curso.asp
http://www.estacio.br/genteensinandogente/coordenadorgestor/curso.asp
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de problemas da 

instituição. 

existentes. 

- A IES vem aperfeiçoando o serviço da 

Central de Informações e Inscrições, setor 

que centraliza na IES todo o fornecimento de 

informações via telefone e que atende aos 

alunos novatos, procurando evitar um 

congestionamento na Secretaria, setor mais 

procurado da IES. 

- Reforma e ampliação dos setores Secretaria 

e Central de Informações. 

- Centralização dos serviços da Secretaria. 

- Implantação do atendimento agendado no 

setor Secretaria. 

- Realização de diversos treinamentos com 

a equipe administrativa da IES, com foco 

no desenvolvimento de habilidades 

comportamentais. 

- Estímulo para que os colaboradores 

administrativos realizem os treinamentos 

técnicos, disponíveis na modalidade EAD. 

-Treinamento dos colaboradores nas áreas 

de atendimento, produtividade e 5S. 

- A atuação da CPA com vistas aos planos 

de melhoria da IES, é cada vez mais 

perceptível que a IES após a CPA passou a 

ter um controle melhor de suas ações e 

todos os processos de melhorias, evolução 

e expansão da IES são acompanhados pela 

CPA. 

- Verificar a eficiência 

dos sistemas de 

arquivo da IES 

- Treinamento de qualificação de funcionários para 

melhor gestão de documentos. 

-Restrição do acesso ao arquivo somente para os 

funcionários treinados. 

- Visita aos setores da Secretaria Geral e Assessoria 

Acadêmica visando identificar a logística do 

arquivamento de documentos. 

- Melhoria na gestão de documentos. 

- Redução no tempo de busca de arquivos.  

- Aquisição de arquivos para o setor da 

Secretaria e criação de uma sala específica 

para colocação dos arquivos.  

 - Ainda há carência de espaço físico 

para a operação adequada de 

Secretaria e Assessoria Acadêmica. 

- Necessidade de automação do 

sistema de arquivos. 
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-Acompanhar a 

implantação  de 

planos de ações feitos 

pelo Sistema de 

Gestão 

-Além das rotinas operacionais, as áreas realizam 

projetos de solução de problemas e implantação de 

melhorias que são formulados através de modelos 

de análise e priorização dos problemas, análise de 

causa e efeito e organização de ações efetivas com 

prazos, responsáveis e expectativas de resultados. 

Toda essa ferramenta é chamado de Plano de Ação 

(P.A.) que é composto de treinamento prático e 

tabelas de Excel que conduzem o raciocínio do 

colaborador para a tomada de decisão. Há ainda 

reuniões periódicas chamadas GDO 

(Gerenciamento do Desempenho da Operação) onde 

esses planos são acompanhados pela liderança que 

orientam os subordinados quanto ao conteúdo das 

ações e ajudam na correção de desvios. Quando 

esses desvios ocorrem, o colaborador conta com a 

ferramenta FCA (Fato Causa Ação) para decidir 

quais ações serão tomadas para recuperar as perdas 

geradas pelas falhas de execução ou planejamento 

anteriores. 

- A gestão é orientada para resultados 

qualitativos e quantitativos. A gestão de 

processos é entendida como essencial para 

o alcance de resultados financeiros e não 

financeiros e está na fase de mapeamento 

por parte da equipe de Gestão & Qualidade 

da instituição. Foram mapeados processos 

críticos e os mesmos estão sendo 

priorizados na criação de normas e, à 

medida que são aprovados pelas áreas 

envolvidas, são imediatamente divulgados 

na intranet e fornecidos treinamentos, caso 

seja necessário. 

 

- Mesmo com a melhoria no da 

comunicação interna, ainda há 

necessidade de melhorar a divulgação 

desses processos e conhecimento de 

toda IES. 

 

 

Com a consolidação da atuação dos Colegiados dos Cursos de Graduação da ESTÁCIO FIR, a IES busca explorar as possibilidades desses grupos 

recebendo novos desafios de atuação dos mesmos. Dessa forma, estão sendo desafiados os Colegiados e NDEs dos novos cursos a desenvolverem  

atividades e projetos maiores e melhores em relação aos grupos já maturados.  

 

Em geral, o Colegiado tem uma ação forte e permanente. O Sistema de Gestão da ESTÁCIO FIR visa a uma gestão pautada em indicadores de 

qualidade, elabora planos de ações através da gestão participativa com envolvimento de representantes dos setores e acompanha mensalmente o 

cumprimento dos planos e indicadores de controle de qualidade. A IES mostra, também, um crescimento contínuo desde sua formação em diversas 

vertentes. A preocupação com a ampliação das instalações físicas, do corpo docente e discente, do acervo da Biblioteca, do número de atividades 

extensionistas, do número de pesquisas e bolsas de iniciação científica, entre outros, são alguns exemplos. Existem fragilidades que precisam ser 

consideradas, como: a comunicação entre os setores e com o aluno e o espaço físico. Contudo, a CPA sugere que os planos de ação e metas sejam mais 

bem divulgados para a comunidade acadêmica envolvida 
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Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

 

OBJETIVO AÇÃO REALIZADA 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

POTENCIALIDADE FRAGILIDADE 

- Avaliar a sustentabilidade 

financeira da ESTÁCIO 

FIR adotando índices 

contábeis 

- Análise realizada entre a CPA e a 

Gerência Administrativo/Financeira e a 

Direção Geral sobre os objetivos 

propostos. 

 

-Em 2015 foram estabelecidas metas 

financeiras a serem atingidas, bem como 

foram levantadas propostas de alteração 

de rubricas orçamentárias. 

 

- Implantação de novos recursos para a 

área de Pesquisa e Extensão da IES.  

- Fazer parte do Grupo da Estácio Participações permite o 

desenvolvimento de inúmeros investimentos, devido a sua 

credibilidade financeira. 

- A IES mantém aproximadamente 12000 alunos em seus 

cursos de graduação (presencial) e pós-graduação, o que 

garante uma continuidade de aperfeiçoamento acadêmico 

aos discentes, bem como um ganho de receita adicional 

significativa. 

- A IES, através de seu modelo de Gestão à Vista, além de 

ser auditada periodicamente por empresas de consultoria 

renomadas, garante o cumprimento de todos os seus 

compromissos financeiros e fiscais, garantindo desta forma 

sua sustentabilidade econômica. 

- A IES implantou o Plano de Carreira Docente no mês 

de maio e todos os docentes já foram enquadrados. 

- Vem se mantendo desde o segundo semestre de 2010, um 

volume significativo de novos discentes o que garante boas 

captações da IES, e também foram mantidos os altos índices 

de renovação de matrícula (acima de 90%) 

- Obrigações trabalhistas continuam sendo cumpridas, 

assim como os salários dos docentes e dos técnico-

administrativos estão sendo pagos regularmente. 

 

 - O investimento no corpo docente é 

grande, o que onera a folha de pagamento. 

No entanto a IES considera como 

necessário esse investimento, tendo em 

vista o seu  aprimoramento e evolução.   

 

Energia e aluguel são despesas altas,  porém 

são tidas também como investimentos para o 

bom funcionamento da IES. Quanto ao gasto 

de energia, é necessário novamente 

campanha para economia, apesar de algumas 

medidas terem sido tomadas, como regular 

os aparelhos de ar-condicionado em modo 

automático. 

- Avaliar as políticas de 

captação e alocação de 

recursos na ESTÁCIO FIR 

- Acompanhamento da proposta de 

orçamento anual e sua posterior aprovação   

pela Gerência Administrativo-Financeira.  

- Os recursos financeiros da IES são alocados de forma 

coerente, mediante orçamento e aprovação prévios, com 

acompanhamento mensal através de relatório de base 

orçamentária, permitindo desta forma gestão transparente, 

tendo sido feita a conferência de cada docente, diminuindo 

os erros de pagamentos dos docentes. 

 

-Analisar os procedimentos 

adotados na ESTÁCIO 

FIR para a geração de 

orçamento anual. 

 

 

- Foram discutidas as propostas entre a 

CPA e a Gerência Administrativo-

Financeira e Coordenações. 

- Anualmente, em meados de Setembro, a 

IES recebe de sua Mantenedora planilha a 

ser preenchida com dados relevantes para 

- Fica a cargo da Gerência Administrativo-financeira a 

consolidação dos gastos e a geração das receitas previstas 

pela instituição para o ano seguinte. Os gastos gerais como 

o de pessoal técnico administrativo, telefonia, energia, entre 

outros, bem como novos investimentos são também 

tabulados pela mesma. 

- Hoje a falta de espaço físico na IES o que 

impossibilita ter mais entrantes nos cursos 

ofertados. Logo, há perda de oportunidade. 

 

- A gerência administrativa financeira e 

acadêmica diagnosticou que o número de 
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 o orçamento do ano seguinte. A partir daí 

têm-se aproximadamente 2 meses para a 

consolidação desta. São analisados pela 

Direção Geral, Gerência Acadêmica e 

Administrativo-financeira os dados de 

captação e renovação, diariamente, 

estabelecidas as metas e previstos todos os 

investimentos a serem realizados por 

curso.  Em 2015, os orçamentos incluíram 

diversos pontos, mas principalmente o 

investimento em novos laboratórios, 

especialmente para os novos cursos, 

espaço físico geral da IES e modificações 

na infraestrutura e também quanto ao 

acervo bibliográfico. 

- A Direção Executiva, juntamente com 

Direção local, vem fazendo estudos no 

mercado para possível expansão. Este 

crescimento pode vir através de 

construção de prédio, bem como 

aquisição de outras IES.  

-Em 2015, continuaram os novos 

treinamentos para as coordenações de 

curso sobre uso de ferramentas 

orçamentárias, para participarem de 

forma plena do processo orçamentário. 

Este foi denominado de PROJETO 

COORDENADOR GESTOR. 

vagas disponíveis para os cursos 

comprometem maiores captações. 

 

 

- Observar o cumprimento 

das obrigações trabalhistas 

na ESTÁCIO FIR. 

 

- Pesquisa junto ao Departamento Pessoal 

e com a Gerência Administrativo-

financeira quanto ao cumprimento das 

obrigações trabalhistas na ESTÁCIO FIR. 

 

 

- Apresentação de certidão negativa do 

FGTS e do INSS. Em relação aos exames 

de saúde periódicos dos funcionários.  

- A IES opera segundo as normas contidas na CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas) e a convenção coletiva 

da categoria, cumprindo desta forma todas as determinações 

trabalhistas, e mantém o recolhimento de todos os encargos 

e impostos aplicados sobre os benefícios dos seus 

funcionários (FGTS, INSS).  

 

- É utilizado programa eletrônico que controla o horário de 

entrada e saída dos colaboradores. Não há registro de 

funcionários que estejam com quantidade excessiva de 

horas em débito ou em crédito, pois a IES procura sempre 

equalizar este banco de horas dentro de espaços de tempo 
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curtos, buscando o melhor para seu funcionário, respeitando 

as demandas internas. 

 

- O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional) está com a maioria dos funcionários da IES 

em dia com os exames de saúde periódicos.  

-Identificar ações de 

Sustentabilidade no 

Ensino da ESTÁCIO FIR. 

-A IES fornece serviços qualitativos de 

Educação a amplos segmentos da 

população e, mais que isso, busca 

viabilizar a inclusão social, promovendo 

a cidadania e a melhoria da qualidade de 

vida do público que atende, 

contribuindo para a inclusão social e o 

acesso ao mercado de trabalho, 

promovendo o desenvolvimento 

educacional, econômico e social da 

região. 

 

 

- Os serviços oferecidos pela IES como a Clínica Escola 

de Fisioterapia, Serviço de Psicologia e o Núcleo de 

Prática Jurídica e os projetos: Agente de Cidadania e 

Projeto Integrado de Psicologia de Recife são exemplos 

das atividades de sustentabilidade permanentes da 

faculdade;  

-A prática da Sustentabilidade no Ensino se dá, tendo em 

vista o conceito de Sustentabilidade, com base no tripé da 

Sustentabilidade, orientada pelas Políticas, Diretrizes e 

Dimensões de Sustentabilidade da Diretoria de Ensino, 

operacionalizada de acordo com o Plano de Ação para a 

Sustentabilidade e por intermédio dos seus Programas, 

Projetos e Atividades. 

- A CPA identificou que ainda são poucas 

as formas de divulgação dos resultados do 

relatório de sustentabilidade na IES. 

Sugere-se que, em 2016, as ações de 

sustentabilidade no ensino sejam 

fortalecidas e que haja uma maior 

divulgação para a comunidade acadêmica. 

 

Foi implementado durante todo o exercício de 2010 o Modelo de Gestão à Vista, onde a Direção Geral e Gerência Administrativo-financeira estabeleceram 

como principal meta a disseminação das receitas e despesas da IES para que, desta forma, todas as áreas atuassem de maneira mais positiva nos resultados da 

Instituição. Esta ação manteve-se em 2011, 2012, 2013 , 2014 e também em 2015. Isto se dá através de   reuniões, exposições de gráficos e acompanhamento 

de relatórios. A Sustentabilidade no Ensino da IES objetiva contribuir para o desenvolvimento social e econômico, assim como para o equilíbrio 

ambiental, mantendo uma postura ética e transparente com todos os públicos de relacionamento, dentro de uma perspectiva de responsabilidade social 

e de valorização da diversidade.  

   

Em 2014, foi implantado o Plano de carreira Docente e todos os docentes já foram enquadrados. É fato que houve uma mudança cultural dos 

administrativos da IES substancial, em 2010. Porém, foi em 2011 que obtivemos maiores resultados desta implementação, com continuidade em 2012, 

2013, 2014 e 2015. Neste ano os colaboradores administrativos e docentes se tornaram ainda mais técnicos e conhecedores dos objetivos da IES. Isso 

foi possível devido à intensificação de treinamentos para funcionários e reuniões focadas sobre o aperfeiçoamento das novas ferramentas utilizadas 

pela nossa IES 
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Eixo 5 – Infraestrutura Física 

 

Dimensão 7 – Infraestrutura Física 

 

OBJETIVOS DO 

PROJETO 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

- Verificar a evolução das 

instalações físicas da 

ESTÁCIO FIR (progresso). 

Instalação do Piso tátil nos espaços de 

circulação e das áreas de atendimento da 

faculdade para orientação de deficientes 

visuais. 

 

Renovação de todo o sistema de cabeamento 

da IES (internet) - O maior índice de 

insatisfação na avaliação do aluno para com o 

campus (57%  “insatisfeito” e “muito 

insatisfeito”) e ISA de 2,41, foi a respeito da 

internet no campus. Já tendo mapeado este 

problema, a Direção e Gerência 

Administrativo- financeira do campus 

solicitaram compra de novos roteadores e 

suits, além de contratarem uma equipe 

terceirizada para refazer a rede de 

cabeamentos. Foi providenciado também um 

link de internet exclusivo para o uso do tablete 

como material didático. Mesmo tendo com 

tantas ações de melhorias na wi-fi do campus, 

os prédios anexos não foram beneficiados 

com essas melhorias, deixando assim ainda 

uma lacuna importante que foi preenchida em 

2015. 

 

Além dos cuidados com a limpeza desses 

ambientes, nós reformamos grande parte dos 

banheiros de circulação de alunos do campus, 

inclusive adequando-os para deficientes 

físicos. 

- A Faculdade tem atendido à maioria das 

necessidades de aprimoramento da sua  

infraestrutura, a contento. 

- O planejamento da IES está em 

consonância com a ampliação estrutural da 

mesma observando as novas necessidades 

do mercado pernambucano, e atendendo à 

introdução de novos cursos de Graduação 

e Graduação Tecnológica. 

 - Preocupação e busca de projetos 

relacionados à acessibilidade da IES para 

servirem de norteadores para as mudanças 

na infraestrutura necessárias para os 

portadores de necessidades especiais, 

Acompanhamento das melhorias já feitas e 

busca das melhorias relacionadas à 

Acessibilidade. 

 

 

- O Auditório tornou-se pequeno tendo em vista o 

crescimento na base de alunos. A ampliação ainda não 

foi feita, e não há previsão para as obras. 

- A IES permanece com algumas das deficiências no 

atendimento aos portadores de necessidades especiais 

já apontadas em 2013, mas tivemos alguns avanços, 

como a reforma dos banheiros para atender a esse 

público e a instalação do piso tátil nas principais áreas 

de circulação de alunos. 

- A rampa mesmo com todas as melhorias, ainda 

assim não conseguirá atender às normas da ABNT. 
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- Analisar o planejamento da 

ESTÁCIO FIR com relação à  

futura  expansão física. 

- Em função de um trabalho capitaneado pela 

Gerência Acadêmica (PCP), em 2015 foi 

novamente tratada positivamente a ociosidade 

das salas de aula, que resultou num melhor 

aproveitamento do espaço físico.  

-As melhorias das instalações do prédio, 

quanto à criação dos novos cursos estão em 

consonância com o previsto no PDI, e já 

estão em andamento para iniciarem as aulas 

em 2015.  

- A CPA percebe que o processo de maior expansão 

da IES ainda foi dificultado por ausência de um maior 

espaço físico, porém aguarda-se o processo de 

expansão.  

 

- Avaliar a demanda do acervo 

da biblioteca para os cursos 

oferecidos pela IES 

 

- Avaliar as condições físicas 

da área acadêmica, da 

ESTÁCIO FIR (sala de aula, 

laboratórios, biblioteca, 

Clínica Escola, Serviço de 

Psicologia, NPJ, Prédio 

Anexo). 

 

 

Em 2015, tivemos a renovação de 03 novos 

laboratórios: Clínica de Fisioterapia, 

Eletrotermofototerapia e Ciências Biológicas. 

Também tivemos a aquisição de toda a 

mobília e equipamentos de 10 novos 

laboratórios de práticas: Técnica Dietética, 

Avaliação Nutricional, Eletrônica Digital e 

Instrum. Eletrônica. Eletrotécnica E 

Automação, Ensaios Mecânicos, 

Equipamentos, Materiais Elétricos E 

Comando De Máquinas Elétricas, 

Metalografia, Metrologia, Sistemas 

Eletrônicos, Circuitos Elétricos E Eletrônica 

Linear e Tratamento Térmico. 

 

Reforma na Biblioteca dos Alunos – Para 

ampliar o espaço de estudos para os alunos da 

instituição, fizemos uma grande reforma, 

transferindo nosso acervo para outra área. O 

novo espaço para estudo permitiu o aumento 

de mesas de estudo coletivo, bem como de 

baias de estudo individuais. 

 

Foram trocados 100% dos computadores dos 

laboratórios das turmas de Sistemas da 

Informação e Redes de Computadores. 

Computadores de ótima configuração técnica 

foram comprados e substituíram as máquinas 

antigas dos laboratórios. Essa ação aumentou 

significativamente a satisfação dos alunos dos 

referidos cursos, bem como aos usuários 

eventuais de outros cursos. 

 

 

 

- Busca de atualização constante do acervo 

bibliográfico para melhor atender aos 

discentes e docentes 

- As melhorias das instalações do prédio, 

quanto à criação dos novos cursos estão em 

consonância com o previsto no PDI. 

-Algumas melhorias na infraestrutura da 

IES que foram propostas para 2015, já 

foram concluídas ou estão em andamento. 

- Menos reclamações acerca do número de 

aparelhos datashow  e da manutenção dos 

mesmos  

- Melhora na viabilização da manutenção 

de equipamentos. 

 

- Apesar da atualização do acervo, ainda será 

necessário adquirir novos livros, principalmente 

para os cursos que estão em processo de abertura, 

bem como a necessidade de todos os cursos da IES. 

- O corpo discente da IES não se utiliza da premissa 

de preservar os locais reformados, desta forma 

obrigando serviços de manutenção constantes e 

onerando a IES. 

- Ainda serão necessários consertos na Clínica escola 

de Fisioterapia e Psicologia. 

- Apesar da necessidade de aparelhos de data show 

ter diminuído, ainda não foram fixados nos tetos 

das salas de aula, pois o quantitativo atende a 

quantidade de docentes, porém ainda não atinge o 

quantitativo de salas, para que sejam fixados, além 

da necessidade de câmeras em todas as salas para 

que os equipamentos não sejam roubados. Docentes 

reclamam que precisam pegar o equipamento na 

assessoria acadêmica, instalar na sala de aula e 

devolver após o término do uso, inclusive tornando-

se pesado juntamente com seus próprios pertences.  

- Ainda não foi ampliada a tecnologia de 

comunicação assistiva, através da disponibilização 

do Programa DOSVOX (Sistema de Síntese de 

voz). 

- Os laboratórios de Anatomia, que servem aos 

cursos de Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem 

continuaram superlotados, em 2015, em função das 

várias turmas e necessitam de mais  espaço físico 

para atender a toda demanda dos alunos, apesar da 

instalação e funcionamento de mais um Laboratório 

de Anatomia. Para 2016, já está previsto a criação 

de mais um laboratório de Anatomia para suprir 

esta demanda. Os equipamentos já chegaram. 
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- A piscina terapêutica da Clínica Escola de 

Fisioterapia passou por diversos problemas, 

principalmente com o sistema de aquecimento. 

- Alguns equipamentos da Clínica Escola de 

Fisioterapia encontram-se quebrados, porém 

existem poucas empresas para realizarem consertos 

e seus prazos de conserto e pagamento não se 

adéquam, sendo assim novas empresas estão sendo 

procuradas para realizar os serviços. 

- Avaliar as condições físicas 

da área administrativa da 

ESTÁCIO FIR 

Com o objetivo de proporcionar mais conforto 

aos nossos colaboradores, bem como melhor 

atender os alunos EAD, bem como os alunos 

presenciais que cursam disciplinas online, foi 

realizada uma intensa reforma no espaço de 

atendimento EAD. Além de redefinição de 

layout e nova pintura, foram construídas 03 

salas: uma para o arquivo dos alunos EAD, 

outra para orientação de TCC e outra para o 

coordenador do Polo EAD. 

Nova Secretaria de Alunos – A Secretaria de 

Alunos não estava mais suportando o 

crescimento da base de alunos dos últimos 

anos. Com o objetivo de melhorar a qualidade 

no atendimento e o conforto dos alunos e 

funcionários, ampliamos a área de 

atendimento com a redistribuição do espaço 

físico do local. Passamos de 02 para 07 baias 

de atendimento ao aluno, além de um espaço 

exclusivo de atendimento aos alunos FIES e 

uma bancada com 08 computadores para 

atendimento autônomo do aluno. 

 

Reforma completa no atendimento da Sala de 

Matrícula – Nossa Sala de Matrícula foi 

reformada. Nova pintura e aquisição de novas 

mobílias e equipamentos deixaram o ambiente 

mais agradável para o atendimento dos nossos 

futuros alunos. 

 

Pinturas e revitalização de diversas áreas 

-Maior comunicação entre os setores 

administrativos e gerenciais e melhores 

condições de atendimento e trabalho. 

 

 

- Ainda serão necessários ajustes no ambiente da 

direção e das gerências, gerências administrativas e 

salas dos coordenadores, RH e todo setor 

regulatório, CPA e Comercial, como telefones 

(ramais) em todas as salas e alguns coordenadores 

ainda estão sem salas fixas, além da organização de 

todos os arquivos das coordenações. 
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administrativas e corredores – Algumas áreas 

administrativas da unidade e seus principais 

corredores receberam nova pintura, deixando 

o campus com uma aparência agradável e 

com sensação de limpeza e cuidado. 

 

A aquisição de 03 novos Scanners de última 

geração e a instalação de novas impressoras 

para atendimento de demanda interna de 

foram essenciais para a melhoria da prestação 

de nossos serviços, pois agilizaram os 

processos operacionais. 

 

-Analisar as políticas 

institucionais de conservação, 

atualização e segurança dos 

recursos físicos da ESTÁCIO 

FIR. 

 

- Mantidos seguranças na portaria e câmeras 

para salvaguardar o bem estar e a segurança 

social da IES. Possivelmente serão instaladas 

novas câmeras de segurança. 

 

- A limpeza é considerada boa em termos 

gerais, Com exceção dos banheiros cuja 

limpeza ainda precisa ser reforçada. 

 

 

- Discentes não colaboram com a manutenção da 

higiene dos banheiros. 

- A área de lazer continua sem viabilidade por falta de 

espaço.  

- Câmeras necessitam ser instaladas nas salas para que 

se possibilite a instalação de data-shows no teto e os 

mesmo não sejam furtados. 

- Verificar a utilização da 

infraestrutura no 

desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inovadoras.   

- Reuniões periódicas com a Direção Geral, 

Gerência Acadêmica, Coordenações de Curso 

e docentes de um modo geral visando 

corroborar o uso das práticas do novo modelo 

de ensino, através de seus currículos, ementas 

e planos de ensino e ferramentas 

disponibilizados. No ano de 2015, as reuniões 

foram separadas por cursos e turnos. A CPA 

participou das reuniões anotando junto com a 

direção as demandas e irá acompanhar os 

planos de ação. 

- Facilitação da utilização do novo modelo 

de ensino e das ferramentas 

disponibilizadas. 
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Sobre a infraestrutura física da ESTÁCIO FIR, a CPA sugere que algumas destas demandas apresentadas 

voltem à pauta, observando em conjunto com a Direção Geral os planos de crescimento de base de alunos, para 

desta forma, compreender quando o não cumprimento de algumas destes apontamentos. Vale salientar ainda a 

necessidade de se executar com urgência as modificações em relação à acessibilidade dos portadores de 

deficiência, pois pouco se fez nos últimos anos, inclusive em 2015, apesar de ter algumas adequações, como a 

instalação do piso tátil nos espaços de circulação e das áreas de atendimento da faculdade para orientação de 

deficientes visuais. Mudanças também foram feitas com a reforma dos banheiros, que foram adequados aos 

portadores de necessidades especiais. 

Especificamente no que se refere ao desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, a ESTÁCIO 

FIR acredita que a realização de atividades multidisciplinares e intercursos são alternativas viáveis e interessantes 

para o uso adequado de suas instalações, por isto a CPA sugere que cada vez mais solidifique esta prática e 

dissemine para todos os Cursos da IES explorando os recursos físicos disponíveis. 

Muitas melhorias em relação à infraestrutura serão iniciadas e concluídas em 2016, e novos orçamentos 

serão feitos dependendo das necessidades constantes da IES. 

            Adicionalmente, como já dito anteriormente, no quadro da Dimensão 3,  existe a preocupação da CPA 

com a ampliação do Programa DOSVOX (Sistema de síntese de voz), e para isso necessita-se de um maior 

espaço para a colocação de novos computadores para viabilizar essa ampliação. Além disso, um maior 

espaço facilitaria a leitura de livros por voluntários, para auxiliar os deficientes visuais, sem comprometer o 

silêncio do ambiente da biblioteca. Ainda não foi possível a expansão da Biblioteca em relação ao espaço 

físico. 

     A Clínica Escola de Fisioterapia e Psicologia necessitam de atenção especial no ano de 2016, em relação a 

manutenção e conserto de espaço físico e equipamentos. 

     No ano de 2014 foram adquiridos mais de 1000 livros para diversos cursos da IES. Investimentos 

persistiram em 2015. 
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   No ano de 2015, diversas ações foram promovidas pela IES no item Responsabilidade Social, 

como a “Semana de Sustentabilidade”. A Semana foi um marco interessante na IES, diversos 

docentes e discentes participaram das ações promovidas, doando sangue, arrecadando donativos 

para o projeto “Salve Sertão”, inclusive brinquedos para o Dia da Criança, participando de 

palestras sobre “Conscientização Ambiental”, entre outras ações que ocorreram na Comunidade 

da Torre e Palestra sobre os “Direitos do paciente de Câncer”. O “Compartilha Fisio” foi outra 

ação ocorrida no ano de 2015, pelo segundo ano, através do qual o Curso de Fisioterapia participou 

com atividades, orientações e avaliações sobre temas nas diversas áreas da Fisioterapia. Envolveu 

boa parte dos alunos do segundo ao oitavo períodos. Os projetos “Outubro Rosa”, “Novembro 

Azul” e “Novembro Dourado” foram eventos importantes para a conscientização e diagnóstico 

precoce do Câncer de Mama, Próstata e do Câncer Infantil, respectivamente. Os Cursos de 

Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição também participaram do “Projeto Colmeia” promovido pelo 

SESC, e realizaram avaliações e orientações posturais, avaliação e Orientações Nutricionais, e 

aferição de pressão arterial, testes de glicemia entre outros, atuando na comunidade e 

desempenhando seu papel de Cidadania. 

          Em a relação a esta dimensão, a CPA orienta que a ESTÁCIO FIR procure promover maior 

participação dos alunos nos programas de incentivo à memória cultural, promovidos pela IES e, para 

isso, faz-se necessário modificar a estratégia para melhorar a divulgação dos projetos, como por 

exemplo, realizar divulgação efetiva em sala de aula, internet e envolver os professores  nesta 

transmissão de informação aos alunos. 

 A CPA sugere que no ano de 2016 sejam criados outros projetos que abordem a gestão 

ambiental e que envolvam docentes e discentes. Assim, é importante que se sistematize um 

programa mais amplo de conscientização ambiental com a comunidade acadêmica: funcionários, 

professores e alunos. A CPA novamente propõe a colocação de novos cestos para os diferentes tipos de 

resíduos e que sejam destinados corretamente após sua coleta, e instituir campanhas sobre a importância 

e correta colocação de resíduos da coleta seletiva. Criar cursos e mais eventos que abordem a inclusão 

social, estimulando alunos e professores a valorizar os aspectos desse tema. As disciplinas da Graduação 

ainda precisam estimular nos alunos um olhar para a inclusão social e valorizar a interdisciplinaridade 

nestas questões. O “Projeto Capibaribe” e a “Mapeamento do Lixão da Muribeca” são 

excelentes projetos para a conscientização ambiental  promovidos pelo curso de Engenharia de 

Petróleo e Gás. 

Ainda mantemos a sugestão, também sobre as ações para o desenvolvimento econômico e 

social da região, estimulando os cursos de Graduação e Tecnológicos a atender à demanda da 

sociedade e do mercado e poder desenvolver projetos direcionados para esta demanda. 
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A CPA continua orientando que haja um maior investimento na promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de necessidades especiais, como exemplo as que apresentam mobilidade 

reduzida na IES, visando cumprir integralmente a Lei 10.098/00 e oferecer a acessibilidade para 

essas pessoas. Sugere-se novamente a instalação de rampas e/ou elevadores para minimizar estas 

dificuldades de acesso. Os professores e funcionários precisam continuar passando por orientações ou 

treinamentos para que possam estar preparados de uma forma melhor para receber e lidar com os 

portadores de deficiência visual e/ou auditiva que necessitam de cuidados específicos. Neste sentido, a 

CPA acompanhará a evolução das ações. 

Em algumas comunidades no entorno da IES, há um desconhecimento básico, fundamental 

com relação aos direitos humanos. O Projeto “Agente da Cidadania” propicia novas formas de 

acesso à Justiça com mecanismos, instrumentalizações adequadas, e com isto a transformação da 

consciência crítica. O Projeto visa à modificação com conhecimento real e verdadeiro das funções, 

ações e atitudes do cidadão. Durante o curso os jovens vão aprendendo e desenvolvendo-se para 

trabalhar junto à comunidade na busca de uma transformação do jovem e da comunidade. Esse 

Projeto apresenta um resultado inovador, pois leva informações principalmente às camadas 

populares e traz para o grupo a sabedoria popular. O Projeto está mantido pela IES, promovendo a 

inclusão social a populações desfavorecidas. Ações Educativas foram fortemente valorizadas, para 

que um maior número de pessoas da comunidade possa ser atingido por essas ações. 

  Finalmente, cumprindo o seu papel de responsabilidade social, a ESTÁCIO FIR vem 

contribuindo com a população, através de atendimentos que acontecem na IES e diretamente nas 

comunidades. Um ponto que os alunos e pais sempre ressaltam é o quanto tais cursos têm sido de 

fundamental importância para seus filhos e como estes expressam o prazer que sentem em participar das 

iniciativas propostas. 

             Continua a preocupação da CPA com a ampliação do Programa DOSVOX (Sistema de 

síntese de voz), e para isso necessita-se de um maior espaço para a colocação de novos 

computadores para viabilizar essa ampliação. Nesse ano, algumas ações estruturais como 

modificação nos banheiros, instalação de piso tátil e placas em Braile foram realizadas para facilitar 

a acessibilidade de portadores de deficiência. A ESTÁCIO FIR se comprometeu a cumprir 

modificações para se adequar melhor a estas necessidades.  
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3 . IMPACTO DA AUTOAVALIAÇÃO NA GESTÃO 

           Como nunca antes na história da IES, os resultados da Autoavaliação 2015 foram 

dissecados e desmembrados por toda a comunidade acadêmica, em um processo de 

transparência que tirou absolutamente todas as lideranças do corpo administrativo-financeiro, 

corpo docente e corpo discente de qualquer possibilidade de zona de conforto. 

           Desde 2012 que o modelo de coleta de dados da IES é um benchmark em aspectos de 

infraestrutura tecnológica, análise quantitativa dos dados e resolução de problemas dentro do 

ciclo de gestão de planejamento, execução, checagem e ações de correção/melhoria. Todavia o 

diálogo que dá o elemento qualitativo aos resultados merecia ser incrementado, tanto para 

melhor direcionar as ações, quanto para cumprir um papel de comunicação de maior excelência 

do que os componentes tradicionais de divulgação das ações (murais, e-mails, etc.). 

           A CPA se reuniu com os representantes de turma, curso a curso em mais de 23 reuniões 

com 2 horas de duração cada uma, para expor e discutir os resultados da avaliação de cada 

curso, confirmando os pontos críticos apontados e acrescendo outras inquietações não previstas 

no instrumento de coleta. Em algumas reuniões, foram acionados na hora representantes da 

liderança da Faculdade para esclarecer temas cuja comunicação até aquele momento era falha, 

estabelecer compromissos face a face com prazos e orçamentos à mostra. 

          Nessas ocasiões, foi percebido que o principal desconforto dos discentes era a segurança 

pública no entorno do campus e a consequente instabilidade da sensação de segurança interna, 

uma vez que a política de portas abertas da Faculdade nunca impediu pessoa alguma, seja 

discente ou membro da comunidade, de entrar na IES e assistir palestras, estudar na biblioteca 

ou fazer uso do campus. A partir desses depoimentos, a IES foi capaz de elaborar um plano que 

melhorasse parte desse problema, sem eliminar a essência da IES que é o serviço para a 

comunidade. Algumas providências e ações foram implementadas: a) foram instaladas câmeras 

em todo o campus e o acesso de pessoas agora é monitorado; b) o contato com os órgãos de 

segurança pública foi redesenhado para garantir maior presença de policiamento; c) a 

segurança patrimonial terceirizada foi reorientada para se aproximar dos limites das calçadas; 

d) o transporte de van que realiza viagens horárias entre os campi da IES tiveram suas jornadas 

ampliadas para reduzir a necessidade de deslocamento dos discentes; e e) a iluminação de 

alguns pontos escuros já foi inserida como projeto estratégico da IES para 2016, entre outras 

ações que vão surgir com os encontros e reuniões da CPA.  

           No que tange à relação do corpo discente com as lideranças da IES, também foi mais 

humanizado após o processo de aproximação. Os números da autoavaliação passaram a ter 

nomes, rostos e tom de voz. Ensinando aos alunos, indiretamente a partir do comportamento, 
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como profissionais, enquanto cidadãos devem atender a comunidade, mesmo em momentos de 

cobrança.  

          Avaliando os resultados da Gestão, houve melhora significativa na produtividade do 

setor administrativo-financeiro em relação às entregas das ações nos planos e projetos oriundos 

da Autoavaliação. As constantes reuniões de acompanhamento dos planos de ação repassaram 

o senso de urgência mais adequado para cada frente de trabalho. Isso foi percebido na redução 

de reclamações nos canais da Ouvidoria, na redução de atendimentos agendados nas 

coordenações de curso e na melhoria de clima organizacional de 2015, pois com o corpo 

discente mais satisfeito, se tem menos reclamações e menos stress para os colaboradores da 

IES. 
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4. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2016 

 

Objetivos   Ações Previstas 
 

Avaliar a Instituição no âmbito acadêmico e 

gerencial 

 

 

Identificar nossas oportunidades de melhoria, 

bem como potencializar nossos pontos fortes 

através das análises dos resultados da 

Avaliação.  

 

Aproximar o corpo integrante da CPA da 

Gerência e Direção do Campus, de forma que 

seu trabalho possa ser utilizado como 

ferramenta gerencial.  

 

 

Elaborar um cronograma de ações focadas 

em mitigar as fraquezas identificadas pela 

avaliação 

 

Promover o aumento da percepção de 

satisfação do corpo discente, docente e 

colaboradores administrativos.  

 

 

 

 

-Desenvolvimento de ações para garantir uma boa 

adesão de realização da Avaliação Institucional 

discente e docente, para que os resultados dessa 

avaliação seja o mais fidedigno possível à realidade da 

instituição. Os maiores parceiros para aumentar cada 

vez mais os índices de adesão são nossos 

Coordenadores de Cursos, por serem interface entre 

ambos os públicos. 

 

Após a divulgação dos resultados da Avaliação 

Institucional semestral, a equipe da CPA deverá se 

reunir para fazer uma análise detalhada das dimensões 

da pesquisa, para identificar os pontos com altos 

índices de insatisfação. Os resultados são analisados 

pela CPA de forma genérica (por campus) e os 

coordenadores de curso são instigados a fazerem uma 

análise personalizada dos resultados de seus 

respectivos cursos, garantindo assim uma atuação em 

toda a instituição e âmbitos. 

 

Para transformar o trabalho da CPA, em uma 

ferramenta cada vez mais gerencial, após as análises 

dos resultados e definição dos principais objetivos de 

atuação ao longo do ano, apresentação da análise para 

a Direção, Gerência Acadêmica e Gerência da 

Qualidade, de forma que as percepções encontradas 

pela equipe da CPA sejam repassadas para o corpo de 

gestores da IES.  

 

Com a análise e relatórios em mãos, a Gerência de 

Qualidade organizará reuniões de trabalho com a 

equipe da CPA, Direção, Gerência Acadêmica e 

Coordenadores de Cursos para definirem cronograma 

de ações para atuação imediata dos pontos levantados. 

 

Realizando o acompanhamento gerencial das ações 

planejadas e garantindo a execução do cronograma 

dentro do prazo, os pontos de insatisfação tendem a 

serem sanados ou mitigados, aumentando a percepção 

de qualidade e melhoria do status quo da instituição. 

 

Na medida em que a CPA for finalizando as ações 

planejadas, o resultado de todo esse esforço deve ser 

divulgado no mural reservado para a CPA, garantindo 

que o trabalho feito seja divulgado,  reconhecido e 

valorizado. 

-Fortalecer a relação entre PDI e PPI nas 

políticas de pesquisa.  

 

-Fortalecer a relação entre PDI e PPI nas 

- Criação de espaço de debates disponível para a 

comunidade acadêmica poder articulá-los  sua 

vivência na IES; 

- Acompanhamento constante nos conselhos 
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políticas de gestão acadêmica  

 

-Fortalecer a relação entre PDI com a 

realidade institucional e cronogramas; 

 

-Fortalecer a relação entre PDI como 

referência para programas e projetos; 

 

-Fortalecer a relação entre PDI e avaliações 

externas e internas  

 

-Consolidar os processos de avaliação 

(interna e externa) e seus respectivos 

resultados como ferramenta gerencial para o 

desenvolvimento da IES. 

 

- Fortalecer e validar o Conselho Superior de 

Administração (CONSU) e Conselho Superior 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) 

 

-Acompanhar semestralmente o 

desenvolvimento do PDI 2012-2016. A 

Direção da IES assumiu no PDI 2012-2016 

13 metas institucionais para os próximos 5 

anos. 

 

- Retomar o fomento à pesquisa na IES 

 

- Acompanhar a implantação de um novo 

PDI 2014-2018, visando acompanhar o 

processo de transformação para Centro 

Universitário. 

universitários e nas reuniões da CPA; 

 

- Apesar do esforço de divulgação do PDI entre a 

comunidade acadêmica, considera-se ser necessário um 

trabalho ainda mais intenso de divulgação. 

- Acompanhamento constante nos conselhos 

universitários e nas reuniões da CPA; 

- A CPA acompanhará o cumprimento das metas com 

data para o ano de 2015. 

- Acompanhamento do processo. 

- Acompanhamento do processo. 

 

 

 

-Incentivar atividades relacionadas à 

responsabilidade social; 

 

 

 

 

- Melhorar o relacionamento entre a 

responsabilidade social e pesquisa 

 

 

 

 

-Estimular alunos e docentes para promoção 

e adesão aos projetos de inclusão social; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ampliação das atividades relacionadas à 

responsabilidade social; 

-Sistematização de outros eventos relacionados à 

Responsabilidade Social. 

 

 

- Analise deste item juntamente com a Coordenação 

de Pesquisa e Extensão (COOPEX) e ver novas 

estratégias; 

 

 

 

-Divulgação da informação aos alunos nas reuniões 

com os representantes sobre os projetos para que eles 

possam divulgar em suas salas. 

- Incentivo aos professores a realizarem pesquisas em 

atividades de inclusão social, ou que cada programa 

de extensão        esteja vinculado pelo menos uma 

pesquisa.  
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-Promover o conhecimento da acessibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Melhorar conscientização ambiental e 

sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 -Habilitar funcionários, docentes e 

administrativos, em LIBRAS, para facilitar a 

comunicação com os deficientes auditivos. 

 

- Melhorar a conscientização sobre a 

memória cultural, produção artística e do 

patrimônio cultural. 

 

 

 

- Manter o Evento: “Semana de 

Sustentabilidade”  

 

 

 

 

-Promoção do conhecimento da acessibilidade, aos 

docentes, alunos, funcionários para que seja possível a 

melhoria deste aspecto, através de informes e 

campanhas educativas. 

-Promoção de eventos, visitas que mostrem a 

necessidade de acessibilidade para trazer melhorias 

para os portadores de necessidades especiais incluídos 

na IES, ou que estejam em atendimento ou visita. 

- Acompanhar as melhorias em relação à 

acessibilidade para os portadores de necessidades 

especiais e o conhecimento deste tópico pela 

comunidade da IES.  

 

- Promoção de ações que visem à conscientização 

ambiental e projetos relacionados à gestão ambiental e 

sustentabilidade. 

-Incentivo a novos projetos relacionados à gestão 

ambiental e sustentabilidade. 

 

 

-Divulgação da informação sobre a necessidade de 

cursos de Libras e acompanhar o processo. 

 

 

- Promover novos eventos que incentivem a memória 

cultural, produção artística e do patrimônio cultural. 

-Incentivar novos projetos relacionados a Memória 

Cultural. 

 

- Promoção investimento na “Semana de 

Sustentabilidade”, com diversas ações voltadas para a 

comunidade e palestras para a comunidade acadêmica 

e comunidades circunvizinhas.  

- Estabelecer política de pesquisa e extensão 

que favoreça a elaboração de “papers” e 

artigos científicos utilizando projetos de 

extensão, TCC, trabalhos de campo, etc; 

incentivando junto aos alunos a participação 

em monitorias, pesquisa e extensão; 

 

- Fomentar a busca por recursos e a 

participação de professores na elaboração de 

projetos pedagógicos para cursos da pós-

graduação; 

 

 

 

- Fortalecer junto à comunidade acadêmica 

os benefícios do novo modelo de ensino 

proposto pela IES; 

 

 

-Ampliação mais intensa da comunicação e 

divulgação dos programas de pesquisa, extensão e 

monitoria; 

 

-Incentivo aos docentes na elaboração de novos cursos 

que atenda a demanda do mercado de trabalho e maior 

investimento em publicidade para os cursos de pós-

graduação; 

 

-Estabelecimento de programa informe à comunidade 

acadêmica sobre as chamadas e os resultados dos 

projetos de pesquisa e extensão e estreitando relações 

com as mais diversas mídias, na perspectiva de 

divulgar os diversos projetos de pesquisa e extensão;  

 

-Ampliação do número de projetos de Extensão para 

garantir maior participação da comunidade discente. 

Aumentando assim a produtividade do docente; 
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-Reuniões semestrais para que os docentes trabalhem 

temas diferenciados e que também estejam 

diretamente ligadas às necessidades identificadas no 

mercado e que possam ser desenvolvidos a partir de 

parcerias com empresas. 

 - Aumentar a visibilidade da CPA 

divulgação da CPA à comunidade acadêmica.  

- Solicitar maior participação dos gestores 

nas demandas da CPA. 

 

- Implantar sistemas de avaliação da 

comunidade quanto aos serviços da IES. 

-Fortalecer a comunicação com a sociedade 

através da Ouvidoria e continuar a ampla 

divulgação de suas atividades. 

- Capacitar discentes e docentes para o uso 

das ferramentas do SIA. 

- Incentivar o uso dos quadros de aviso. 

- Atender integralmente à Portaria 40 no que 

se refere à disponibilização dos documentos 

acadêmicos por meio impresso e virtual, 

esclarecendo que o SIA já está sendo 

preparado para atender a esta necessidade dos 

nossos discentes, como por exemplo,  os 

mesmos já podem requerer declarações de 

matricula e histórico pelo próprio sistema 

com os mesmos sendo disponibilizados 

imediatamente com assinatura digital. 

- Efetivar as avaliações propostas pelo 

projeto ComuniquEstácio.  

 - Maior divulgação da CPA à comunidade acadêmica.  

- Reuniões com os gestores para envolvê-los nas 

demandas. 
-Institucionalização do calendário de eventos de todos 

os Cursos e divulgação antecipada dos eventos (15 

dias de antecedência) para toda a comunidade 

acadêmica. 

- Informação, divulgação e incentivo à comunicação 

com a sociedade, através da Ouvidoria e continuar a 

ampla divulgação de suas atividades. 

- Treinamento de docentes nas ferramentas do SIA e 

de novos colaboradores da Sala dos Professores. 

- Treinamento de discentes nas ferramentas 

acadêmicas do SIA. 

- Ampliação do quadro de avisos para a CPA e 

manutenção dos quadros de avisos para os CURSOS. 

-Disponibilização dos documentos acadêmicos 

oficiais por meio impresso e virtual 

- Implantação de sistemas de avaliação da comunidade 

quanto aos serviços da IES. 

 

- Melhorar o acompanhamento do egresso; 

 

 

 

 

 

 

 

 - Garantir a permanência do Discente na 

IES; 

 

 

 

 

- Garantir a manutenção da pesquisa e 

extensão para a participação dos alunos; 

 

 

 

- Acompanhar a intensificação e renovação das 

atividades do NUDE.  

 

 

 

 

- Intensificar as políticas de acompanhamento do 

egresso, fortalecidas pelo EC; 

-Sistematização das políticas de acompanhamento do 

egresso, fortalecidas pelo EC; 

- Desenvolver ações com vistas a Melhorar a criação 

de oportunidades de formação continuada para alunos 

concluintes 

 

 

- Estimulo ao discente a participar de programas de 

Pós-graduação oferecidos pela IES, retornando à 

Faculdade para dar seguimento à sua formação 

continuada; 

 

- Acompanhamento das atividades da COPPEX e 

projetos. 

 

 

- Fortalecer o NAPE cuja finalidade é oferecer suporte 

psicopedagógico a todos os alunos da IES que 

apresentem dificuldades de relacionamento, 

aprendizagem e outras, através de atendimentos 

individuais na clínica de psicologia, ou de atendimentos 

grupais para dirimir conflitos em sala de aula, fazendo 

com que insuficiências quaisquer não ensejem a 
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- Acompanhar ações para a solução de 

problemas apresentadas nas reuniões com 

representantes. 

interrupção da vida. 

- Melhorar a divulgação do NAPE; 

 

-A CPA deverá acompanhar as ações que serão 

realizadas para a solução dos problemas indicados 

pelos discentes após as reuniões com os 

representantes, nos diversos setores. 

-Ampliar a divulgação para a comunidade 

acadêmica as ações do NDE (Núcleo 

Docente Estruturante) e colegiados de Cursos 

através de informativos, e-mails, quadros de 

avisos e reuniões com a comunidade 

acadêmica. 

 

 

 

- Manter a regularidade das reuniões em todos 

os cursos da IES, principalmente reuniões entre 

Coordenação e professores que ocorrem 

regularmente em todos os cursos. 

 - Acompanhamento da escolha dos membros 

do colegiado do curso no Regimento Interno da 

IES, garantindo a aderência dos mesmos aos 

critérios estabelecidos formalmente. 

 

 

 

 

- Manter o acompanhamento à qualificação e 

manutenção do quadro docente, com atenção 

especial ao turnover. 

 

- Criação do calendário de reuniões de NDE e 

Colegiado, bem como reuniões de apresentação de 

resultados para a comunidade acadêmica. 

- Desenvolver periódico (físico ou eletrônico) 

consolidando as informações do NDE e 

colegiados. 

 

- Desenvolvimento das técnicas de gestão nos 

NDEs e Colegiados para que as reuniões 

aconteçam de maneira 100% autônoma e gere um 

ciclo virtuoso de ações efetivas para os cursos. 

- Revisão da equipe componente dos grupos 

acadêmicos (NDEs e Colegiados) para que 

eventuais desfalques (licenças e casos de 

afastamento) não venham a impactar na 

performance de execução dos planos 2015. 

- Estudo de estratégias criativas de retenção de 

talento docente para não perder o trabalho que 

vem sendo feito, aliando outras habilidades dos 

docentes às atividades culturais e sociais da IES. 

- Promoção do envolvimento de mais 

representantes da comunidade acadêmica nos 

planos de ação da IES com base nos resultados 

das Avaliações Institucionais. 

 

 

 

 - Verificar os investimentos destinados à 

acessibilidade. 

 

 

 

- Verificar os investimentos destinados à 

pesquisa, monitoria e extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

- Economizar energia elétrica e água para 

diminuir os gastos excessivos e contribuir 

com o meio ambiente. 

- Acompanhamento dos investimentos orçamentários 

em relação ao espaço físico, novos laboratórios e 

modificações para adequação do ponto de vista da 

acessibilidade. 

 

- Acompanhamento do processo de montagem de 

novas estratégias para a captação de recursos visando 

ampliar o investimento em pesquisa, monitoria e 

extensão. 

- Desenvolvimento de ações para garantir a aplicação 

de recursos para demonstrar compatibilidade entre a 

pesquisa e as verbas e recursos disponíveis, 

verificando os resultados obtidos pelos projetos. 

 

- Desenvolver novas campanhas para economia de 

energia elétrica e água. 

 

- Avaliar as condições físicas da área 

acadêmica, da ESTÁCIO FIR (sala de aula, 

laboratórios, Biblioteca, Clínica Escola, 

Serviço de Psicologia, NPJ, Prédio Anexo). 

- Através da Avaliação Institucional, identificação dos 

pontos relacionados à infraestrutura do campus que 

estão sendo motivo de insatisfação entre os discentes. 

Com essa análise, um cronograma de ações será 

definido para melhorar a percepção de satisfação. 
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- Avaliar a demanda do acervo da biblioteca 

para os cursos oferecidos pela IES 

 

 

- Avaliar as condições físicas da área 

administrativa da ESTÁCIO FIR, bem como 

as condições físicas da área administrativo-

acadêmica da ESTÁCIO FIR (Salas das 

Coordenações, Sala dos Professores, Sala das 

Direções, PROJAC, Pós, Extensão). 

 

-Analisar as políticas institucionais de 

conservação, atualização e segurança dos 

recursos físicos da ESTÁCIO FIR. 

 

 

 

 

Pontos analisados na avaliação, como atendimento, 

salas de aula, conectividade de internet, limpeza, 

laboratórios, entre outros, serão analisados e 

melhorados ao longo do ano. 

 

 

- Analise dos resultados da avaliação institucional por 

curso para identificar a realidade do acervo 

bibliográfico de cada curso, que deverá ser revisado e, 

caso necessário, atualizado, dependendo dos índices 

de insatisfação levantados. 

 

 

Para um bom desenvolvimento de suas atividades, o 

corpo administrativo precisa ter seu ambiente de 

trabalho com um bom nível de conforto, que 

proporcione bem estar necessário para a realização de 

seus serviços. O principal foco de 2015 deve ser a 

ampliação das áreas das Coordenações de Curso e da 

Sala dos Professores, visto que esse corpo docente 

está enfrentando superlotação nas instalações atuais. 

 

 

Pensando em garantir a manutenção preventiva do 

campus, para assim evitar situação crítica de 

infraestrutura, passaremos a utilizar check-lists de 

manutenção preventiva a ser aplicado pelos 

inspetores. Além do estado físico da infraestrutura, o 

check-list de prevenção irá melhorar a limpeza e 

organização do campus, aumentando a percepção de 

bem estar de todos que circulam no campus. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          O trabalho da CPA transcende a gestão e o acompanhamento da Autoavaliação. Estão 

inclusas todas as avaliações externas a que se sujeita a IES, ora ratificando as mesmas 

oportunidades de melhoria, ora trazendo algum elemento novo para compor o processo de 

melhoria contínua.  

 No caso da autoavaliação, mais uma vez houve o engajamento de todos os envolvidos 

na construção de suas etapas, se transformando em uma experiência mais democrática, na 

medida em que possibilitou a participação de todos os segmentos da Instituição. O processo de 

autoavaliação da ESTÁCIO FIR entrega conteúdo capaz de dar suporte à Direção Geral na 

priorização dos problemas, visando sempre à melhoria da qualidade do Ensino, da Pesquisa, da 

Extensão e da Pós-graduação, oferecidos pela Instituição. A autoavaliação da Instituição 

possibilita uma visão mais clara de seus pontos fortes, bem como os pontos a serem 

melhorados e que merecem maior atenção dos sujeitos e segmentos internos e externos 

envolvidos no processo.  

 Em 2015 a comunicação direta com a comunidade acadêmica revelou novos olhares 

além dos limites da Autoavaliação da IES. O entorno social se mostrou altamente carente da 

atuação CPA neste último ano letivo, pois perspectivas pessimistas sobre a segurança pública, 

a mobilidade urbana, a tolerância humana, a consciência ambiental e a responsabilidade social 

foram temas trazidos das reuniões com os representantes de turma e professores sobre uma 

reflexão qualitativa dos resultados da Autoavaliação.  

         A Direção Geral e Gestão Acadêmica, em 2015, aprenderam mais sobre a CPA e o 

respeito e apoio evoluíram de nível no que tange ao exercício do seu verdadeiro papel 

autônomo dentro da Instituição e, acima de tudo, teve todas as suas ações validadas e levadas 

em consideração para elaboração do plano de metas para 2016. 

          As avaliações internas e externas pautam o planejamento estratégico da IES. Os 

resultados das avaliações são aguardados com anseio pelas lideranças da IES, pois já se 

percebe que os problemas, quando trazidos à tona, são mais fáceis de serem solucionados.  Há 

o acompanhamento de metas, através de datas de início e término estipuladas; divulgação dos 

resultados e das metas a serem alcançadas para toda a comunidade acadêmica e 

acompanhamento dos compromissos das metas propostas em decorrência da autoavaliação 

firmados pelas direções e chefias de setores. 

         As modalidades de divulgação para o corpo social do Relatório Final da CPA 2015 

continuarão sendo: entrega de uma cópia aos gestores, apresentação resumida em reunião para 
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coordenadores, docentes e líderes de turmas; envio de cópias deste Relatório para os setores de 

interesse; realização de eventos para alunos, funcionários e docentes para divulgação das 

demandas e metas institucionais para o ano de 2015 e divulgação dos resultados da avaliação 

institucional nos principais quadros de avisos da IES e principalmente no mural da CPA. Ainda 

será disponibilizada uma cópia do Documento, na íntegra, na Biblioteca da IES, bem como sua 

disponibilização em meio virtual, em atendimento à Portaria 40. 

 As dificuldades encontradas no percurso desta etapa foram: a realização de reuniões 

sucessivas com presença total dos membros da CPA nem sempre foi possível, porém às vezes 

com quórum mínimo, tornando necessária a alteração de da composição da equipe; a 

participação da sociedade civil organizada precisa melhorar, a CPA entende que trazer pessoas 

apartidárias politicamente e com maior histórico de ação social autônoma é importante para 

que não haja desvio de foco e de intenções dos trabalhos relacionados.  

 As facilidades foram: maior agilidade na construção de relatórios devido a melhorias no 

sistema de dados; maior receptividade à CPA pela legitimação natural da comunidade em 

relação à equipe; apoio irrestrito da IES na melhoria da infraestrutura da CPA; o contato mais 

intenso da CPA com entidades governamentais e não-governamentais ampliou o horizonte de 

atuação.   

 Com o intuito de aprimorar o processo de autoavaliação institucional, a CPA sugere 

algumas ações para aprimorar o processo:  

I. Modificar a composição dos membros da CPA, visando pessoas apartidárias;  

II. Utilizar a CPA como ponte entre comunidades externas e a comunidade interna, 

auxiliando o processo de sugestões, críticas e demandas;  

III. Executar a sugestão (constante em relatórios passados) de criar uma ferramenta de 

avaliação externa que possibilite à comunidade externa avaliar o ensino e os 

serviços ofertados pela IES; 

IV.  Inserir tópicos relacionados à segurança do entorno do campus na pesquisa; 

V. Limpar a base de perguntas, excluindo algumas que tratam de questões obsoletas, 

reduzindo o tempo da pesquisa. 
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6. ANEXOS 

 
Avaliação Institucional 2015.2 

    
Cursos Total de Alunos Responderam 

Não 
Responderam 

% de alunos 
respondentes 

ADMINISTRAÇÃO 501 376 125 75% 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 52 28 24 54% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 241 195 46 81% 

DIREITO 1999 1562 437 78% 

ENFERMAGEM 1089 817 272 75% 

ENGENHARIA CIVIL 843 630 213 75% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  618 468 150 76% 

ENGENHARIA ELÉTRICA 419 342 77 82% 

ENGENHARIA MECÂNICA 606 484 122 80% 

PETRÓLEO E GÁS  29 23 6 79% 

FARMÁCIA 344 256 88 74% 

FISIOTERAPIA 813 568 245 70% 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 120 87 33 73% 

GESTÃO FINANCEIRA 6 5 1 83% 

LOGÍSTICA 96 60 36 63% 

MARKETING 2 1 1 50% 

NUTRIÇÃO 374 287 87 77% 

PSICOLOGIA 986 758 228 77% 

REDES DE COMPUTADORES 158 101 57 64% 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 117 91 26 78% 

SEGURANÇA DO TRABALHO 13 10 3 77% 

SERVIÇO SOCIAL 403 287 116 71% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 313 205 108 65% 

TURISMO  1 0 1 0% 

  10143 7641 2502 75,33% 

 
Avaliação Institucional 2015.1 

    

Cursos Total de Alunos Responderam 
Não 

Responderam 
% de alunos 

respondentes 

ADMINISTRAÇÃO 494 355 139 72% 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 31 14 17 45% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 213 170 43 80% 

DIREITO 2089 1604 485 77% 

ENFERMAGEM 1.119 847 272 76% 

ENGENHARIA CIVIL 772 580 192 75% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  677 526 151 78% 

ENGENHARIA ELÉTRICA 400 318 82 80% 

ENGENHARIA MECÂNICA 626 476 150 76% 

PETRÓLEO E GÁS  47 35 12 74% 
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FARMÁCIA 277 196 81 71% 

FISIOTERAPIA 820 577 243 70% 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 135 92 43 68% 

GESTÃO FINANCEIRA 9 7 2 78% 

LOGÍSTICA 104 67 37 64% 

MARKETING 5 1 4 20% 

NUTRIÇÃO 351 243 108 69% 

PSICOLOGIA 956 761 195 80% 

REDES DE COMPUTADORES 155 116 39 75% 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 160 111 49 69% 

SEGURANÇA DO TRABALHO 14 9 5 64% 

SERVIÇO SOCIAL 433 293 140 68% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 324 232 92 72% 

TURISMO  1 0 1 0% 

  10212 7630 2582 74,72% 

 


