
OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Coerência das políticas de ensino, 
pesquisa e extensão com os documentos 
oficiais. 
 

Em 2010, ocorreu a revisão do PDI da IES, 
com atualização dos planos de investimentos 
(previsto expansão dos Campi existentes e 
avaliação de capacidade para dois novos 
Campi) 
 
O PDI da instituição continua sendo avaliado e 
acompanhado sistematicamente pelos seus 
gestores acadêmicos 

 Estrutura organizacional da IES contempla um 
setor (Regulatório) para acompanhar e 
coordenar a implantação dos requisitos e 
orientações emitidas pelo MEC. 
 
PDI da instituição considerado como referência 
para a definição dos investimentos e práticas 
acadêmicas. 

Políticas institucionais para cursos de 
graduação (bacharelados, licenciaturas e 
de tecnologia) e cursos seqüenciais 
(quando for o caso), na modalidade 
presencial, e suas formas de 
operacionalização. 

Esforço para revisão dos projetos pedagógicos 
dos cursos e respectivas matrizes, de forma 
coerente com as políticas da instituição e 
orientações emitidas pelo MEC. 
 
Os cursos de graduação foram organizados por 
áreas de conhecimento. 

Possibilidade de alinhamento 
e revisão de matrizes 
curriculares dos cursos para 
adequá-los às demandas do 
mercado. 
 
Linhas de Pesquisa por áreas 
de conhecimento ainda não 
se encontram consolidadas. 

Cursos estruturados e projetos pedagógicos 
coerentes com políticas acadêmicas da 
instituição. 
 
A organização dos cursos por áreas de 
conhecimento possibilita o alinhamento das 
práticas pedagógicas e iniciativas acadêmicas. 

Melhoria de desempenho no ENADE 
Elaboração de Oficinas com temas específicos 
(principalmente conhecimentos gerais) para 
cursos com participação no Enade. 
 
Adequação dos instrumentos de avaliação 
(provas) à metodologia de avaliação utilizada 
no ENADE. 
 
Atividades para sensibilização da comunidade 
acadêmica sobre o tema Avaliação 
Institucional, incluindo ENADE 

IGC conceito 2 (dois) da IES, 
em função do desempenho de 
alguns de seus cursos no 
ENADE 

Compromisso do corpo docente na implantação 
de ações visando melhorar o desempenho dos 
cursos nas avaliações 
 
Priorização do tema na gestão da IES, em 
função da necessidade de melhoria no seu 
desempenho (ex: apoio logístico para 
realização de oficinas, sensibilização dos 
discentes, etc.) 

 

 



RESULTADOS ALCANÇADOS OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

    
Políticas institucionais para cursos de 
pós-graduação (lato sensu* e stricto 
sensu*), na modalidade presencial, e 
suas formas de operacionalização 
(indicador imprescindível para 
Universidades). 

Revisão das grades de alguns cursos oferecidos 
na modalidade Lato Sensu. 
 
Reestruturação do Núcleo de Pós-graduação e 
do Núcleo de Pesquisa(revisão das linhas de 
pesquisa) . 
 
Definição de novas práticas para divulgação 
dos cursos de pós-graduação. 
 
Lançamento de novos cursos de pó-graduação. 
 
Convênios para formação de turmas fechadas, 
para algumas modalidades de cursos. 

Na pós-graduação, ações 
para maior divulgação dos 
cursos oferecidos para a 
comunidade apresentam-se 
como uma oportunidade de 
melhoria. 
 
Necessidade de consolidar 
um quadro de docentes para 
a Posgraduação (reduzir 
turnover de professores). 
 

Núcleo de Pós-graduação e extensão 
consolidado. 
 
Qualidade das novas grades definidas para os 
cursos oferecidos na Posgraduação. 
 
A adequação realizada nos horários em que os 
cursos são oferecidos pode colaborar para 
elevar captação de alunos. 
 

Políticas institucionais de pesquisa e de 
iniciação científica e suas formas de 
operacionalização. 
 
 

Reestruturação do Núcleo de Pesquisas da 
instituição. 
 
Estímulo à publicação por parte dos docentes 
da instituição (premiações por parte da 
instituição e da mantenedora). 
 
Consolidado Programa de Bolsas de Estudo - 
Mestrado e Doutorado – para os docentes da 
IES 

O alinhamento entre a 
pesquisa com as atividades 
de ensino e extensão ainda 
encontra-se em fase de 
consolidação na instituição.  
 

Núcleo de Pesquisa estruturado e ativo. 
 
Com a reestruturação do Núcleo de Pesquisa 
deverão ser desenvolvidas ações de integração 
curricular com linhas de pesquisa. 
 
Redefinição de novas linhas de pesquisa 
podem colaborar para integrar as iniciativas 
acadêmicas. 

Políticas institucionais de extensão e 
formas de sua operacionalização, com 
ênfase à formação inicial e continuada e 
à relevância social. 

Desenvolvimento de novos projetos de 
extensão (projetos desenvolvidos em parcerias 
com agentes da comunidade e direcionados 
para o desenvolvimento social da região). 
 

Possibilidade de alinhamento 
dos projetos de extensão com 
linhas de pesquisa da 
instituição. 

A quantidade e qualidade dos projetos de 
extensão desenvolvidos junto à comunidade 
(interna e externa) continuam sendo um dos 
pontos fortes da instituição e demonstram 
relevância e contribuição para a formação dos 
discentes. 
 
O trabalho de extensão é um dos setores 
consolidados e em pleno funcionamento. 



 


