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1 O Projeto de Autoavaliação Institucional 

 

A avaliação institucional, projeto desenvolvido pela Estácio FIC, representa, entre outros fatores, um 

compromisso com a busca da qualidade permanente, em todos os seus processos. A IES considera a 

avaliação, um meio para a melhoria do seu fazer acadêmico e pretende com ela identificar a eficácia 

ou não de suas práticas, refletir sobre suas fragilidades e possibilidades e, finalmente, explicitar suas 

políticas, seus objetivos e seu projeto futuro.  

A IES entende que o Projeto de Autoavaliação é motor das transformações das práticas acadêmico-

administrativas e ferramenta que contribui para a aquisição de informações capazes de favorecer a 

definição de estratégias, de ações e de programas visando à melhoria do processo ensino-

aprendizagem, a efetividade institucional e a prestação de contas à sociedade.  

O processo de avaliação deve ser o contraponto da proposta institucional, desenvolvida pela Instituição 

de Ensino Superior, buscando atender a uma tripla exigência da instituição contemporânea:  

1 Ser um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico;  

2 Ser uma ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária;  

3 Ser um processo sistemático de prestação de contas à sociedade.  

Isso significa acompanhar metodicamente as ações, a fim de verificar se as funções e prioridades 

determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É este contraponto entre o 

pretendido e o realizado que dá sentido à avaliação.   

É com base nesse referencial que o Centro Universitário Estácio do Ceará elaborou seu Projeto de 

Autoavaliação Institucional, que, aliado ao PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, constitui-

se no alicerce que fundamenta a sua gestão, na medida em que serve como: (a) indicador de eficácia 

da configuração institucional adotada; (b) balizadora nas declarações da missão da IES; e (c) da relação 

contida entre a concepção de educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 
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1.1 OBJETIVOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

A Autoavaliação Institucional tem por objetivo geral desenvolver e conciliar o Programa de 

Autoavaliação Institucional como uma mediação capaz de fornecer subsídios, em suas dimensões 

política, acadêmica e administrativa, para o autoconhecimento institucional e o aprimoramento da 

qualidade da gestão, do ensino de Graduação e de Pós-graduação, das atividades de Pesquisa e 

Extensão. 

São Objetivos específicos: 

1 Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade acadêmica para a 
necessidade da autocrítica e revisão das ações projetadas;  

2 Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão;  
3 Fundamentar e viabilizar a política de gestão da IES;  
4 Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas em lei;  
5 Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a reformulação do Projeto 

Institucional;  
6 Fortalecer o compromisso social da Instituição;  
7 Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos níveis.  

 

1.2 PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A autoavaliação é um processo dinâmico e está em permanente realimentação e incorpora mudanças 

à medida que cada etapa é empreendida e é possível obter feedback acerca de sua realização. Além 

disso, a natural sucessão de membros gera novas perspectivas que vão sendo acrescentadas ao 

processo, aperfeiçoando-o a cada nova avaliação. 

O processo de autoavaliação considera a flexibilidade e a liberdade preconizada pela Lei 9.394/96, LDB 

da Educação Nacional e pela Lei 10.861/04, que instituiu o SINAES. Consequentemente, seria paradoxal 

estabelecer critérios e normas rígidas para a avaliação, cujo processo não se encerra em si mesmo.  

O processo de autoavaliação no Centro Universitário Estácio do Ceará contará 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 IES e com a disponibilização de 

informações e dados confiáveis – A Comissão Própria de avaliação – CPA. Desde 2004, a composição 
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da CPA contempla representantes dos diferentes segmentos da IES e conta, ainda, com representantes 

da sociedade civil. Essa composição possibilita que as visões e percepções dos diferentes segmentos 

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

A CPA do Centro Universitário Estácio do Ceará será composta, conforme disposto no Estatuto e 

Regimento da IES: 01 coordenador(a), 04 representantes do Corpo Docente, 04 representantes do 

Corpo Discente, 04 representantes do Corpo Técnico-administrativo e 04 representantes da 

Sociedade Civil Organizada. 

Atualmente, os membros são:  

 Coordenação Profa Ingrid Samantha Tavares de Figueiredo 

 Representantes do Corpo Docente 
 Profa Francisca Talitta Muniz Saboya 
 Profo José Antônio Farias Coelho 
 Profa Maria da Graça de Oliveira Carlos 
 Profa Raquel Sombra Basílio de Oliveira 

 Representantes do Corpo Técnico-administrativo 
 Antonia Maria dos Santos (Pró-Reitoria de Pós-Graduação) 
 Jaqueline Paiva Soares Gomes da Silva (Regulatório) 
 Luiza Helena de Jesus Barbosa (Biblioteca) 
 Rackel de Barros Viana (Gestão e Qualidade – G&Q) 

 Representantes do Corpo Discente 
 Danilo Silva Alves  
 Denilson Linhares Dantas 
 Valcilon Braga Mendonça Filho 
 Vitor Rodrigues Claudino 

 Representantes da Sociedade Civil 
 Anderson Alves Viana 
 Marcelo Mota Gurgel do Amaral 
 Maria da conceição Dias de Albuquerque 
 Maria Regina Jansen Alcântara 

 

1.3 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. 
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O processo de autoavaliação deverá contar com a participação de uma Comissão designada para 

planejar, organizar, refletir e cuidar do interesse de toda a comunidade pelo processo; com a 

participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica, com o apoio da alta gestão da Centro 

Universitário Estácio do Ceará – Estácio FIC e com a disponibilização de informações e dados confiáveis.  

A Avaliação Institucional desta IES envolve toda a comunidade acadêmica e adota uma metodologia 

participativa, buscando trazer para o âmbito das discussões as opiniões dos sujeitos envolvidos no 

processo, de maneira articulada. Ocorre durante a gestão acadêmica e administrativa da IES, também 

envolvendo a comunidade externa. 

As políticas de acompanhamento e de avaliação das atividades afins, ou seja, ensino, 

pesquisa/educação investigativa e extensão, além das atividades-meio, caracterizadas pelo 

planejamento e gestão da IES, abrangem toda a comunidade acadêmica, articulando diferentes 

perspectivas.  

A integração da avaliação com o PPC ocorre pela contextualização destes com as características das 

demandas dos ambientes interno e externo, respeitando-se o contexto regional. 

Um processo democrático que se constrói ao longo do seu desenvolvimento, está sujeito a tantas 

variáveis quanto o número de sujeitos envolvidos. Diversos instrumentos, técnicas e dinâmicas são 

utilizados, conforme as necessidades, as situações específicas, os focos e os aprofundamentos exigidos 

pelo próprio movimento da IES. 

A autoavaliação acadêmica da IES ocorrerá no Centro Universitário Estácio do Ceará semestralmente 

por meio de:  
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A CPA atuará 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 IES a refletir sobre si 

mesma. 

Os resultados das pesquisas, além de divulgados à comunidade acadêmica, serão sistematizados no 

Relatório de Autoavaliação Anual que contem, além dos resultados, análises críticas das 10 dimensões 

positivadas no Art. 3º da Lei 10.861/2004, em consonância com o que prescreve o PDI da IES, bem 

como sugestões de melhoria, com o intuito de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento 

do PDl. Na verdade, esse Relatório anual, construído pela CPA, traçará um desenho de qualidade de 

ensino ministrado pela IES. 

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

de avaliações externas, apresentará aos gestores os resultados consolidados e participará diretamente 

do (re)planejamento das ações a serem realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas e 

•Sensibilização – Ação permanente de conscientização e acolhimento dos discentes, docentes e
funcionários para a importância de responder às avaliações, garantindo a confidencialidade e a
cobrança de melhoria dos processos internos.

1

• Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas –
SIA, que avaliam as dez dimensões que dizem respeito à Instituição, ao curso e às disciplinas.2

•Os questionários eletrônicos deverão ser respondidos pelos alunos, docentes e coordenadores.3

•Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (gestão, acadêmico,
financeiro, biblioteca, secretaria etc.), o que ocorrerá no transcurso do ano letivo, e que buscará,
informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de confrontá-los com o que está previsto no PDI.

4

•Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos seus 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). Portanto, ISA = (MP + MC) / 2.

5

•Levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social do ESTÁCIO FIC. 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 poderão
ser obtidos são: aumento da produtividade; redução da rotatividade e melhoria no ambiente de
trabalho

6
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ENADE) subsidiarão 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 PPC’s e 

oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. As informações divulgadas para 

Coordenadores de Cursos e gestores permitem uma reflexão sobre a realidade encontrada e definem-

se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades. Portanto, a IES 

entende que os resultados avaliativos são ferramentas gerenciais para a sua evolução. 

1.4 HISTÓRICO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA  ESTÁCIO FIC  

A Comissão Própria de Avaliação - CPA do Centro Universitário Estácio do Ceará – Estácio FIC, foi 

instituída através da Portaria nº. 29/04 de 07 de junho de 2004. A Comissão é constituída por ato do 

Reitor, possui Regulamento próprio e atuação autônoma em relação aos Conselhos. Sua composição 

assegura a participação de representantes dos segmentos da comunidade acadêmica – corpo docente, 

corpo discente e do corpo técnico-administrativo, bem como da sociedade civil organizada.  

A CPA conduz os processos de avaliação interna, bem como sistematiza e presta as informações 

solicitadas pelo INEP. Para tanto, organiza o Relatório Anual de Autoavaliação, analisando as ações 

implementadas por todos os setores da IES, de acordo com as 10 dimensões estabelecidas pelo SINAES, 

a partir do processo de Autoavaliação que é desenvolvida na IES desde sua origem, sendo realizada 

semestralmente através da Avaliação Institucional, contando com a participação de todo o corpo 

discente e docente. 

São atribuições da CPA:  

I - Elaborar e implementar o Processo de Avaliação Interna da IES, considerando as metas definidas no 

PDI e PPI;  

II - Sistematizar e disponibilizar as informações por ele geradas, bem como prestar as informações 

solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 10861/2004;  

III - Constituir subcomissões de avaliação;  

IV - Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias competentes;  
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V - Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para fixação, 

aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

VI - Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo 

institucional;  

VII - Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das Instituições de Educação 

Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

no âmbito do SINAES;  

VIII - Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de cursos, seja para 

autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e recredenciamento da Instituição, 

disponibilizando informações resultantes do processo de avaliação interna da IES.  

IX - Divulgar os resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo o ENADE, das 

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

dos procedimentos para atender às demandas oriundas da avaliação;  

X - Estimular o envolvimento da comunidade acadêmica na elaboração e no desenvolvimento da 

proposta avaliativa através de encontros de formação e capacitação dos agentes envolvidos, reuniões, 

palestras, seminários, entre outros.  

 

A Autoavaliação Institucional permite à CPA elaborar uma fotografia imparcial da dinâmica 

institucional, apontando potencialidades e fragilidades da IES, possibilitando a elaboração da 

identificação de propostas de melhorias: administrativas e/ou didático-pedagógicas, buscando a 

evolução institucional. 

 

1.5 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

O processo de avaliação institucional da IES conta com o compromisso e apoio dos órgãos executivos 

da IES e a participação de sua comunidade acadêmica e técnico-administrativa, objetivando a sua 

efetiva implementação. Essa participação ocorre em todas as etapas do processo avaliativo, ou seja, 
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desde seu planejamento, sensibilização e operacionalização até o conhecimento dos resultados e 

ações de melhoria.   

A CPA atua como forte 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. A divulgação das informações, o compartilhamento de experiências e a 

prestação de contas constituem, na verdade, as formas de legitimar a participação da comunidade 

acadêmica sendo, por isso, consideradas pela Instituição como princípio prioritário nos processos de 

avaliação.  

A implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao desenvolvimento do 

PDI, ao desenvolvimento dos PPC’s, ao Programa de Avaliação Institucional e à realidade dos cursos, 

constatadas pelas informações provenientes da Avaliação Externa.  

O instrumento (questionário eletrônico) é aplicado conforme o calendário acadêmico da IES, através 

do Sistema de Informações Acadêmicas – SIA.  Para os acadêmicos responderem o instrumento de 

avaliação, a IES disponibiliza os laboratórios de informática, um terminal de computador com acesso à 

internet e garante a privacidade do acadêmico. O processo é de responsabilidade da Gestão Acadêmica 

e executado pelos componentes da CPA.  

Na primeira fase, são realizadas reuniões e/ou debates junto aos públicos visando despertar o 

interesse e conscientizar sobre a avaliação. Também nesta etapa são idealizadas as estratégias de 

abordagem dos vários públicos, material de divulgação e os instrumentos de coletas de dados. Todas 

as ideias e sugestões são recolhidas pelos membros junto a seus pares para serem avaliadas em 

conjunto pela Comissão, em suas reuniões de planejamento.  

Na etapa de sensibilização é apresentado para a comunidade acadêmica o objetivo da autoavaliação. 

Busca-se esclarecer quem será o condutor da autoavaliação, o período em que será realizada, os 

participantes do processo, onde ocorrerá e qual técnica será aplicada. Enfatiza-se, nessa etapa, o 

planejamento da autoavaliação. Nesta etapa, também é realizado o nivelamento dos conceitos 

fundamentais (por exemplo, a apresentação e discussão dos critérios de avaliação estabelecidos pelo 
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SINAES). Essa prática tem como objetivo facilitar o entendimento do processo e aperfeiçoar a 

autoavaliação.   

A Avaliação é concentrada em um período de trinta dias e, apesar do acesso permitido pela Internet, 

também são disponibilizados espaços específicos na Instituição (Laboratórios de Informática) para 

facilitar a participação da comunidade acadêmica. A preparação do site/sistema é realizada pelo setor 

de Informática. As atividades para sensibilização de alunos e professores são realizadas pela CPA, 

Coordenadores e Gestão Acadêmica.  Também com esse objetivo, está disponibilizada, na página 

principal do site da IES, uma “chamada” para a participação de todos no processo de autoavaliação.  

Os resultados mais recentes indicam uma melhoria na adesão e consequentemente a ampliação da 

participação da comunidade acadêmica. Com o desafio de manter o crescimento da adesão é realizado 

previamente um planejamento com a equipe de Coordenadores de Cursos. Os Coordenadores 

acompanham suas turmas, estimulando pessoalmente a participação de todos, através do discurso de 

importância da avaliação. É feita uma forte divulgação para os públicos envolvidos, divulgando a 

Avaliação Institucional e a importância de participação de todos.                                        

O processo de avaliação institucional do Centro Universitário Estácio do Ceará conta com o 

compromisso e apoio dos órgãos executivos da IES e a participação de sua comunidade acadêmica e 

técnico-administrativa.  

Essa participação ocorre em todas as etapas do processo avaliativo, ou seja, desde seu planejamento, 

sensibilização e operacionalização até o conhecimento dos resultados e melhorias. Ressalte-se que o 

Centro Universitário conta também, com a participação de representantes da comunidade externa na 

Comissão Própria de Avaliação.  

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.  
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1.6 FORMAS DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS À COMUNIDADE ACADÊMICA 

Os instrumentos utilizados são escolhidos e discutidos pela CPA, sob o critério de maior abrangência e 

eficácia de acordo com a natureza dos dados a serem coletados atendendo à legislação do SINAES. 

Ao final de cada processo de autoavaliação, gera-se um relatório com gráficos e tabelas disponibilizado 

pelo sistema business intelligence- BI, abrangente e detalhado, da avaliação interna, no qual são 

expressos os resultados referente aos questionários eletrônicos da autoavaliação, identificando as 

fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas em Lei. Ao final de cada ano, a 

CPA produz o Relatório de Autoavaliação da Instituição, com base nos dados coletados nas avaliações 

internas e avaliações externas a ser postado no sistema e-MEC. 

A CPA disponibiliza uma cópia do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional aos gestores, na 

Biblioteca e na Sala dos Professores, bem como o resumo do Documento também é disponibilizado no 

site da IES, em atendimento à Portaria 40. Além disso, as informações são apresentadas nas reuniões 

para coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas, bem como, são anexadas as 

principais informações sobre os resultados da avaliação institucional, nos murais da CPA de cada 

campus.  

As avaliações externas (IES e Cursos, incluindo o ENADE) são comunicadas a todos os colaboradores e 

docentes, no final de cada visita in loco por e-mail, além de serem afixados nos murais de Informações 

Acadêmicas e Informações na sala de professores.   

A Estácio FIC tem um setor específico (Regulatório/PI) para atender a todas as demandas relativas ao 

INEP/MEC. A CPA e o Regulatório/PI trabalham em conjunto para os eventos regulatórios no que se 

refere a planejar e implementar o modelo de gestão, estabelecer padrões e procedimentos, elaborar 

manuais, construir ferramentas de simulação, orientar os diversos atores e auditar internamente o 

processo, os resultados e os fluxos do funcionamento.                   
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1.7 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, 

definem-se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades. Os 

resultados avaliativos se constituem em ferramentas gerenciais para a evolução do Centro 

Universitário Estácio do Ceará – Estácio FIC. 
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1.8 PLANO DE AÇÃO 

 

O projeto deverá ser realizado através das seguintes etapas e ações: 

 

 

 

 

 

ETAPAS AÇÕES 

Etapa 1: 
Preparação 

 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: 

 realização de reuniões ou debates de sensibilização;  

 sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões;  

 realização de seminários internos para apresentação do SINAES, 
apresentação  da proposta do processo de avaliação interna do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – ESTÁCIO FIC, discussões internas e  
apresentação das sistematizações dos resultados e outros;  

 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);  

 construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários,  
grupos focais e outros;  

 definição da metodologia de análise e interpretação dos dados;  

 definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: 
espaço  físico, docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta 
tarefa e outros;  

 definição de formato de relatório de autoavaliação; definição de reuniões  
sistemáticas de trabalho;  

 elaboração de relatórios; e  

 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.  

 Apresentação dos resultados aos gestores e comunidade acadêmica 
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1.9 METAS DE ANÁLISE DA CPA 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO 

DIMENSÃO PRINCIPAIS METAS 

1ª Missão e PDI 

 Implementação e acompanhamento do PDI, considerando as metas e as 
ações institucionais previstas e a estrutura e os procedimentos 
administrativos, em função da realidade local e regional; 

 Articulação entre o PDI e processos de avaliação institucional (autoavaliação 
e avaliações externas). 

2ª Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

 Implantação de políticas para o ensino (graduação e pós-graduação), a 
pesquisa e a extensão com qualidade; 

 Fortalecimento dos programas institucionais nas áreas cultural e esportiva; 

 Implementação de ações de estímulo à participação de alunos e docentes em 
atividades extensionistas e nos cursos de pós-graduação. 

3ª Responsabilidade Social 

 Promoção de atividades voltadas para a responsabilidade socioambiental. 

 Desenvolvimento de atividades científicas, técnicas e culturais que conduzam 
ao desenvolvimento regional e nacional; 

 Criação de ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, à promoção 
da cidadania, de atenção a setores sociais excluídos e às políticas de ações 
afirmativas. 

 Realização de eventos sobre responsabilidade social, como cursos e oficinas. 

4ª Comunicação Social 

 Construção de ações integradas de informação e comunicação no Centro 
Universitário Estácio Do Ceará – ESTÁCIO FIC. 

 Estabelecimento de estratégias de comunicação interna e externa; 

 Acompanhamento da satisfação das comunidades interna e externa quanto 
à comunicação; 

 Procedimentos de integração das comunidades interna e externa, através de 
processos eficazes de comunicação.  

5ª Políticas de Pessoal 

 Implantação de ações de qualificação e formação continuada do corpo 
docente, gerencial e administrativo. 

 Implementação do Plano de Carreira Docente, conforme descrito no PDI. 

 Implementação do Plano de Carreira do Corpo Técnico-administrativo,  
conforme descrito no PDI. 

 Implementação políticas de admissão, previstas no PDI, e acompanhamento 
do trabalho técnico-administrativo. 

6ª Organização e Gestão do 
Centro Universitário Estácio 
Do Ceará – ESTÁCIO FIC 

 Estabelecimento de mecanismos de avaliação do clima organizacional; 

 Definição de Programas de capacitação e formas de operacionalização; 

 Determinação de Políticas para publicações, produções científicas, técnicas, 
pedagógicas, culturais, artísticas e prestação de serviços. 

 Estruturação de programas institucionais de incentivos e benefícios à 
comunidade acadêmica e suas formas de operacionalização; 

 Elaboração de Programas de estrutura e funcionamento do sistema de 
registro acadêmico; 

 Implantação dos órgãos de colegiado, garantindo a participação de todos os 
atores sociais envolvidos no processo, conforme previsto no PDI.  

7ª Infraestrutura Física 

 Definição de instalações para o ensino, pesquisa e extensão e para 
coordenações e docentes; 

 Estabelecimento de condições de acesso para portadores de necessidades 
especiais; 

 Determinação de Equipamentos de informática: acesso pelos servidores e 
discentes; 
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1.10  DETALHAMENTO DAS DIMENSÕES DA AUTOAVALIAÇÃO PELOS 5 EIXOS 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

1.1.1.1 Planejamento Institucional 

Aspectos a serem analisados: 

1.1.1.2 Avaliação Institucional 

Aspectos a serem analisados: 

 

 

 

 

 Dotação de Recursos audiovisuais e mídia; 

 Determinação de apoio logístico para as atividades acadêmicas; 

 Manutenção e conservação das instalações físicas e dos equipamentos; 

 Estabelecimento de políticas institucionais de aquisição, expansão e 
atualização do acervo da biblioteca e formas de operacionalização. 

8ª Planejamento e Avaliação 

 Implantação da Política de autoavaliação institucional; 

 Implementação do Projeto de Autoavaliação Institucional; 

 Definição dos membros da CPA. 

9ª Atendimento ao Aluno 
 Implantação do Programa de Apoio ao Discente: Política de permanência; 

bolsas acadêmicas; política de redução à evasão. 

 Implantação do Programa de Acompanhamento do Egresso. 

10ª Sustentabilidade 
Financeira 

 Definição de políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas 
de ensino, pesquisa e extensão; 

 Destinação das verbas para capacitação dos corpos docente e técnico-
administrativo; 

 Procedimento de transparência na alocação de recursos. 

ASPECTO AÇÃO 

Adequação e efetividade das metas previstas no 
PDI, no PPI e nos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos; 

 Verificar o cumprimento das metas prevista no PDI, PPI 
e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Adequação dos PPCs ao PPI  Analisar se os PPCS estão alinhados ao PPI. 
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

1.1.1.3 Missão 

Aspectos a serem analisados (em função das metas descritas): 

1.1.1.4 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

Aspectos a serem analisados: 

ASPECTOS AÇÕES 

Aderência do PDI à realidade institucional 

 Definir os instrumentos de pesquisa, de acordo 
com o aspecto a ser verificado; 

 Aplicar os instrumentos, avaliando se o PDI está 
aderente à missão e ao contexto onde a 
Instituição está inserida; 

 Analisar e divulgar os resultados. 

A implementação do PDI - se o que foi planejado 
está sendo executado e se está atendendo ao 
cronograma previsto 
 

 Definir os instrumentos de pesquisa, de acordo 
com o aspecto a ser verificado; 

ASPECTOS AÇÕES 

Sintonia com o planejamento 
 Avaliar se o Projeto de autoavaliação institucional está 

em sintonia com o planejamento do Centro 
Universitário Estácio Do Ceará – Estácio FIC. 

Participação da comunidade acadêmica 
 Verificar se a participação da comunidade acadêmica 

está de acordo com o que determina a Lei do SINAES. 

Divulgação e análise dos resultados 
 Avaliar, conforme previsto no Projeto de 

Autoavaliação institucional se está havendo divulgação 
e análise dos resultados obtidos pela CPA. 

Ações desencadeadas em função das 
avaliações externas e internas 

 Avaliar a eficácia das ações de melhoria previstas em 
função das avaliações internas e externas. 

Articulação entre os resultados da avaliação 
externa e os resultados da autoavaliação 

 Avaliar se existe articulação entre os resultados da 
avaliação externa com os resultados da autoavaliação. 

ASPECTOS AÇÕES 

Identidade entre a Instituição e a missão 
estabelecida 

 Definir os instrumentos de pesquisa, de acordo com 
o aspecto a ser verificado; 

 Aplicar os instrumentos; 

 Analisar e divulgar os resultados. 

Coerência entre a missão e o contexto local e 
regional 

 Definir os instrumentos de pesquisa, de acordo com 
o aspecto a ser verificado; 

 Aplicar os instrumentos; 

 Analisar e divulgar dos resultados. 

Coerência entre a missão e os planos, 
programas, projetos e políticas institucionais 

 Definir dos instrumentos de pesquisa, de acordo 
com o aspecto a ser verificado; 

 Aplicar os instrumentos; 

 Analisar e divulgar dos resultados. 
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  Aplicar os instrumentos, avaliando se o PDI está 
sendo executado conforme o planejado e de 
acordo com o cronograma previsto; 

 Analisar e divulgar os resultados. 

Envolvimento e participação efetiva dos órgãos 
colegiados e demais instâncias organizacionais 
na construção, implementação e revisão do PDI 
 

 Definir os instrumentos de pesquisa, de acordo 
com o aspecto a ser verificado; 

 Aplicar os instrumentos, avaliando se há 
envolvimento e participação dos órgãos 
colegiados e demais instâncias organizacionais na 
construção, implementação e revisão do PDI; 

 Analisar e divulgar os resultados. 

Articulação entre o PDI e o Projeto Político 
Pedagógico (PPI) 
 

 Aplicar os instrumentos avaliando se existe 
articulação entre o PDI e o Projeto Político 
Pedagógico (PPI); 

 Analisar e divulgar os resultados. 

Articulação do PDI com a gestão e avaliação 
institucionais 
 

 Aplicar os instrumentos, avaliando se existe 
articulação entre o PDI e a Gestão e o processo de 
Avaliação Institucional; 

 Analisar e divulgar dos resultados. 

Articulação do PDI com as normas internas 
(Regimento Interno e Resoluções) 

 Aplicar os instrumentos, avaliando se existe 
articulação entre o PDI e as Normas Internas 
(Regimento e Resoluções); 

 Analisar e divulgar os resultados. 

  

1.1.1.5 Responsabilidade Social Institucional 

Aspectos a serem analisados: 

ASPECTOS AÇÕES 

Políticas implementadas que estabeleçam o 
compromisso com a responsabilidade social no 
desenvolvimento das suas atividades, que 
podem ser constatados através de: impactos das 
atividades do Centro Universitário Estácio Do 
Ceará – Estácio FIC, tanto no ambiente interno 
como externo 

 Avaliar se há implementação de políticas que 
estabeleçam o compromisso com a 
responsabilidade social no desenvolvimento das 
suas atividades tanto no ambiente interno como 
externo. 

Promoção de programas de incentivo, 
aprimoramento e qualidade de vida de seus 
colaboradores; estabelecimento de parcerias 
com ONGs e instituições públicas 

 Verificar a existência de programas de incentivo, 
aprimoramento e qualidade de vida para os 
colaboradores do Centro Universitário Estácio Do 
Ceará – Estácio FIC; 

 Identificar as parcerias com ONGs e instituições 
públicas; 

 Avaliar as formas de envolvimento e participação 
do corpo docente nos diversos.  Programas, 
Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica; 

 Avaliar o envolvimento dos acadêmicos nos 
programas e projetos de iniciação científica. 

Contribuição da pesquisa para o 
desenvolvimento local e regional 

 Verificar se as linhas de pesquisa adotadas 
impactarão positivamente no desenvolvimento 
local e regional. 
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1.1.1.6 Responsabilidade Social na Extensão 

Aspectos a serem analisados: 

ASPECTOS AÇÕES 

Coerência entre as políticas de extensão e o PDI  Analisar se existe coerência entre as políticas de 
extensão e o PDI. 

Mecanismos de registro das atividades 
extensionistas 

 Avaliar a existência de mecanismos de registro 
das atividades de extensão. 

Implementação e forma de operacionalização de 
atividades de extensão relevantes para a 
comunidade 
 

 Verificar a existência e a forma de 
operacionalização de atividades de extensão 
relevantes para a comunidade. 

Desenvolvimento de atividades de extensão 
sobre temas relevantes que tenham impacto de 
melhoria na sociedade quanto: inclusão social; 
desenvolvimento econômico social; defesa do 
meio ambiente; memória cultural; promoção 
artística e patrimônio cultural 

 Avaliar as atividades de extensão sobre temas 
relevantes que tenham impacto de melhoria na 
sociedade quanto: inclusão social; 
desenvolvimento econômico social; defesa do 
meio ambiente; memória cultural; promoção 
artística e patrimônio cultural. 

 

1.1.1.7 Responsabilidade Social no Ensino e na Pesquisa 

Aspectos a serem analisados: 

ASPECTOS AÇÕES 

Inserção de responsabilidade social nos 
currículos 
 

 Identificar a existência de conteúdos sobre 
responsabilidade social nos currículos dos cursos do 
Centro Universitário Estácio Do Ceará – ESTÁCIO FIC. 

Projetos de pesquisa e iniciação científica 
sobre responsabilidade social 
 

 Verificar a existência de projetos de pesquisa e 
iniciação científica sobre responsabilidade 
socioambiental. 

Participação dos corpos docente, técnico-
administrativo e discente nas iniciativas 
relativas à responsabilidade social 

 Identificar se existe participação dos docentes, técnico-
administrativos e discentes nas iniciativas relativas à 
responsabilidade socioambiental. 

 

 

 

 

 



       

Página 20 de 27 
 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

1.9.1 Ensino de Graduação e da Pós-Graduação 

Aspectos a serem analisados: 

ASPECTOS AÇÕES 

A implementação do PDI com relação ao ensino 
(graduação e pós-graduação), pesquisa e 
extensão 

 Aplicar os instrumentos, avaliando se existe 
articulação entre o que está disposto no PDI 
quanto às políticas de Ensino e o ensino 
efetivamente ofertado pela IES; 

 Analisar e divulgar os resultados. 

Relação entre o Programa de Pós-Graduação e a 
realidade social da região na qual o Centro 
Universitário Estácio do Ceará – ESTÁCIO FIC está 
inserido 

 Verificar, na avaliação, se há articulação entre o 
Programa de Pós-Graduação implementado pela 
IES e a realidade social da região na qual ela está 
inserida; 

 Analisar e divulgar os resultados. 

Mecanismos de construção e difusão do 
conhecimento, práticas pedagógicas 

 Aplicar os instrumentos, avaliando se existem 
mecanismos de construção e difusão do 
conhecimento, por meio dos projetos de pesquisa 
e extensão desenvolvidos pelo Centro 
Universitário Estácio do Ceará – Estácio FIC; 

 Analisar e divulgar os resultados. 

A organização didático-pedagógica e a 
pertinência com os objetivos institucionais 
(concepção dos cursos, currículos, metodologias 
utilizadas, processos de avaliação da 
aprendizagem do aluno; mecanismos de 
atualização e adequação das propostas dos 
cursos) 

 Aplicar os instrumentos de pesquisa, avaliando se 
existe coerência entre a concepção de currículos 
e organização didático-pedagógica, avaliação da 
aprendizagem, de acordo com os objetivos 
Institucionais, as diretrizes curriculares e a 
inovação da área; 

 Verificar se existe política de atualização e 
adequação dos PPC’s. 

1.1.1.8 Pesquisa / Iniciação Científica 

Aspectos a serem analisados: 

Aspectos Ações 

Instituição e implementação de políticas que 
explicitem claramente a concepção da Iniciação 
Científica do Centro Universitário Estácio do 
Ceará – Estácio FIC disposta em seu PDI 

 Verificar e analisar na Instituição políticas 
implementadas que explicitam claramente sua 
concepção de Iniciação Científica. 

Implementação de mecanismos capazes de 
despertar nos estudantes de graduação, a 
vocação científica para a participação, 
elaboração e execução de Projetos de Iniciação 
científica 

 Identificar se existem mecanismos 
implementados capazes de despertar, nos 
estudantes de graduação, a vocação científica 
para a participação, elaboração e execução de 
Projetos de Iniciação científica. 

Estabelecimento de políticas para a pesquisa em 
conformidade com os documentos oficiais da 
IES, definindo as linhas de pesquisas prioritárias 

 Verificar se existem políticas que explicitem 
claramente a concepção de pesquisa da IES FIC, 
coerentes com as políticas constantes nos 
documentos oficiais da Instituição, através de: 
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 Definição dos eixos linhas de pesquisa 
institucional prioritárias; 

 Cadastrar, no CNPq, os grupos de pesquisa e sua 
respectiva produção; 

 Implementar mecanismos de estímulo, produção 
científica e tecnológica no âmbito da IES, 
possibilitando sua difusão junto à comunidade 
científica local e nacional. 

1.1.1.9 Extensão 

Aspectos a serem analisados: 

Aspectos Ações 

Participação dos professores nas Associações 
Científicas Culturais e Artísticas 
Articulação entre o ensino e a extensão 
 

 Identificar se existe participação de docentes nas 
Associações Científicas Culturais e Artísticas do 
Município e qual é a contribuição dos mesmos; 

 Avaliar a articulação entre o ensino e a extensão, por 
meio de projetos de extensão desenvolvidos pelo 
Centro Universitário Estácio do Ceará – Estácio FIC; 

 Avaliar a participação dos alunos em atividades de 
extensão identificando quantos, e de quais cursos e 
qual é sua contribuição. 

 

1.1.1.10 Políticas de Comunicação com a Sociedade 

Aspectos a serem analisados: 

ASPECTOS AÇÕES 

Coerência entre a comunicação com as comunidades 
interna e externa e a missão da Instituição 

 Avaliar se existe coerência entre a missão e a 
comunicação com as comunidades externa e 
interna. 

Imagem da Instituição junto à sociedade  Avaliar a imagem da instituição junto à 
sociedade. 

Acompanhamento da satisfação das comunidades 
interna e externa 

 Analisar o índice de satisfação das 
comunidades interna e externa para com a 
Instituição. 

1.1.1.11 Corpo Discente 

Aspectos a serem analisados: 

 

 

ASPECTOS AÇÕES 

Programas de acompanhamento psicopedagógico  Avaliar a efetividade do Serviço de 
Acompanhamento Psicopedagógico ao 
discente. 
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1.1.1.12 Egressos 

Aspectos a serem analisados:   

ASPECTO AÇÃO 

Política de acompanhamento ao Egresso 

 Avaliar a eficácia da política de acompanhamento 
do egresso, por meio dos seguintes indicadores. 
Quantidade de egressos aprovados em concursos, 
público/privado; participação dos egressos em 
cursos/eventos ofertados pelo Centro Universitário 
Estácio do Ceará – Estácio FIC. 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

1.1.1.13 Corpo Docente 

Aspectos a serem analisados:  

ASPECTOS AÇÕES 

Implantação da política de admissão, qualificação e 
carreira do corpo docente 

 Verificar os resultados da implementação do 
Programa de Capacitação Docente, por meio 
da qualidade do ensino ofertado pelo Centro 
Universitário Estácio do Ceará – Estácio FIC. 

1.1.1.14 Corpo Técnico-Administrativo  

Aspectos a serem analisados: 

ASPECTOS AÇÕES 

Definição de políticas de admissão e 
acompanhamento do corpo técnico-administrativo 

 Identificar os critérios de admissão e 
acompanhamento do corpo técnico-
administrativo. 

1.1.1.15 Gestão Institucional 

Aspectos a serem analisados: 

Políticas de permanência  Avaliar os resultados das políticas de 
permanência aos alunos, por meio do índice de 
evasão.  

ASPECTOS AÇÕES 

Cumprimento dos objetivos e projetos institucionais  Avaliar o cumprimento dos projetos institucionais, 
conforme previsto no PDI. 
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1.1.1.16 Órgãos Colegiados 

Aspectos a serem analisados: 

ASPECTOS AÇÕES 

A forma de participação dos atores sociais do Centro 
Universitário Estácio do Ceará – ESTÁCIO FIC na 
gestão 

 Avaliar se o modelo de gestão do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – ESTÁCIO 
FIC possibilita a participação dos atores sociais na 
sua gestão. 

Funcionamento dos órgãos colegiados 

 Verificar se os órgãos colegiados previstos nos 
documentos do CENTRO UNIVERSITÁRIO 
ESTÁCIO DO CEARÁ – ESTÁCIO FIC estão 
devidamente implantados. 

Representatividade 
 Avaliar se há, efetivamente, representatividade 

do corpo docente e discente nos órgãos 
colegiados. 

1.1.1.17 Sustentabilidade Financeira 

Aspectos a serem analisados:  

ASPECTO AÇÃO 

Sustentabilidade Financeira 
 Identificar e avaliar a política direcionada à 

aplicação de recursos para programas de ensino, 
pesquisa e extensão. 

Destinação de recursos para capacitação dos 
docentes e técnico-administrativos 

 Avaliar os programas voltados para a capacitação 
de docentes e do corpo técnico-administrativo. 

Uso de gestão estratégica para antecipar problemas e 
soluções do Centro Universitário Estácio do Ceará – 
Estácio FIC. 

 Analisar o uso da gestão estratégica na 
antecipação dos problemas e soluções. 

Estrutura e funcionamento do sistema de registro 
acadêmico 

 Avaliar se o modelo de estrutura e 
funcionamento do sistema de registro 
acadêmico é adequado à instituição. 
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Eixo 5: Infraestrutura Física 

1.1.1.18 Instalações Gerais. 

Aspectos a serem analisados: 

ASPECTOS AÇÕES 

Instalações para o ensino, pesquisa e extensão  Avaliar as condições das instalações para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Instalações para coordenações e salas para os 
docentes 

 Verificar as condições das instalações para 
coordenações dos cursos e salas para os 
docentes. 

Instalações administrativas  Avaliar as condições das instalações 
administrativas. 

Condições de acesso para portadores de 
necessidades especiais 

 Avaliar as condições de acesso para portadores 
de necessidades especiais. 

Auditórios  Verificar as condições do auditório e se é 
climatizado. 

Área de convivência  Avaliar as condições da área de convivência, em 
termos de tamanho e higienização. 

Destinação social e ambientalmente correta dos 
resíduos 

 Verificar a destinação dos resíduos. 

Infraestrutura de segurança  Avaliar a eficácia da infraestrutura de 
segurança. 

Recursos audiovisuais e mídia  Identificar a disponibilidade suficiente de 
recursos audiovisuais e mídia. 

Rede de comunicação (internet, intranet...)  Avaliar a capacidade da rede de comunicação 
(INTERNET E INTRANET) 

Manutenção e conservação das instalações físicas e 
dos equipamentos 

 Verificar o nível de conservação das instalações 
físicas e dos equipamentos do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – ESTÁCIO 
FIC. 

1.1.1.19 Biblioteca 

Aspectos a serem analisados: 

ASPECTOS AÇÕES 

Instalações para o acervo 
 Avaliar se as instalações para o acervo da 

biblioteca são adequadas, climatizadas e bem 
iluminadas. 

Instalações para estudos individuais e em grupo 
 Verificar as condições e instalações para estudos 

individuais e em grupo. 

Condições de acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais 

 Avaliar a adequação das condições de 
acessibilidade para portadores de necessidades 
especiais. 

Informatização 
 Avaliar as condições da Informatização na 

biblioteca. 
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1.1.1.20 Laboratórios e instalações específicas 

Aspectos a serem analisados: 

ASPECTOS AÇÕES 

Políticas de conservação, expansão e suas formas de 
operacionalização 

 Avaliar a implementação e eficácia das políticas de 
conservação, expansão e suas formas de   
operacionalização dos laboratórios dos cursos 
autorizados; 

 Verificar a implementação do Regulamento para os 
laboratórios. 

Políticas de aquisição, atualização e manutenção 
dos equipamentos e suas formas de 
operacionalização 

 Avaliar se os equipamentos necessários à 
operacionalização de todo o Centro Universitário 
Estácio do Ceará – Estácio FIC foram adquiridos e a 
eficácia da política de manutenção adotada. 

Normas de segurança e seu cumprimento 
 Verificar o cumprimento das normas de segurança 

previstas para os laboratórios. 

 

 

Políticas institucionais de aquisição, expansão e 
atualização do acervo e formas de operacionalização 

 Verificar a implementação das políticas 
institucionais de aquisição, expansão e 
atualização do acervo e formas de 
operacionalização. 



[  

 

 

2 UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS PELA GESTÃO DA IES 

 

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 dessas avaliações permite indicar ações de melhoria, como a 

capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPC’s 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, definem-se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas e 

maximizar as potencialidades. Os resultados avaliativos se constituem em ferramentas gerenciais 

para a evolução do Centro Universitário Estácio do Ceará – Estácio FIC.  
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