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RESUMO 

 

Este Relatório tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional 

realizada no Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB, no ano de 2013. A Instituição 

é mantida pela IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., sendo 

credenciada como Centro Universitário, em 18 de outubro de 2004, pela Portaria Ministerial 

MEC nº. 3.275. O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e 

pontos fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico se configura 

como importante instrumento para a tomada de decisões da IES. Elaborado pela CPA – 

Comissão Própria de Avaliação - é utilizado como referência para a configuração do PDI da 

Instituição. Constam desse documento a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

autoavaliação e os resultados relativos às avaliações no ciclo de 2013, utilizando como 

referência as dimensões estabelecidas pelo SINAES. O Documento ainda apresenta ações 

desenvolvidas pela IES, no ciclo anterior, bem como os Planos de Melhorias estabelecidos para 

superar as fragilidades identificadas nesse processo de avaliação, com destaque para as ações 

desenvolvidas em função da necessidade de cumprimento do Termo de Saneamento Nº 13/2012 

do Processo de Supervisão Nº 2300.017305‐17 Referente ao Despacho Nº 237/2011‐
SERES/MEC. Os resultados apresentados demonstram o esforço da IES para a superação das 

fragilidades apontadas pelo referido Termo de Saneamento por meio da implantação das doze 

ações definidas pelo mesmo. A eficácia das práticas para capacitação/qualificação de docentes 

da IES continua sendo um dos pontos fortes da Instituição. As avaliações realizadas junto aos 

discentes, em 2013, confirmam as tendências verificadas nas avaliações dos ciclos anteriores - o 

bom desempenho dos professores. Conforme previsto no PDI, durante o ciclo de 2011 a 2013, 

foram implantadas melhorias significativas na estrutura física da IES – laboratórios, Espaço 

Estágio Emprego – E3, Pós-graduação e atendimento aos discentes. A pesquisa interna 

realizada junto aos discentes e docentes confirma os resultados do ciclo anterior com relação à 

sua satisfação em relação às bibliotecas dos seus Campi. As práticas de limpeza utilizadas na 

Instituição também resultaram em avaliações positivas por parte do corpo discente – 49% dos 

discentes avaliaram esse tema com os conceitos extremamente satisfeito ou muito satisfeito. 

Entretanto, o processo de autoavaliação realizado, ainda identifica fragilidades em relação à 

velocidade das redes de Internet nas diversas áreas da IES (Bibliotecas, laboratórios, etc.). 

Destaca-se, também, a revisão do PDI da IES, conforme orientações contidas no Termo de 

Saneamento firmado junto ao MEC e as iniciativas específicas direcionadas para a melhoria do 

desempenho dos discentes no ENADE. O processo de autoavaliação apresentado, assim como 

as avaliações externas realizadas por examinadores do MEC, confirmam a coerência entre as 

diretrizes estabelecidas no PDI da IES e suas práticas – todos os 24 cursos de graduação e 

tecnológicos, avaliados em 2011, os 08 cursos avaliados em 2012 e os 03 cursos avaliados em 

2013 por estas Comissões receberam conceito igual ou superior a três (3). No ENADE 2012 

(resultados divulgados em 2013), onze cursos da IES foram avaliados. Os desempenhos obtidos 

pelos cursos avaliados foram distintos (um curso com Conceito ENADE 1; quatro cursos com 

média 2; cinco cursos com média 3 e um curso com média 4). Em função dos relatórios 

apresentados, foram elaborados planos de ação específicos para melhoria dos referidos cursos, 

com prazo de 12 meses para sua execução. Ações previstas nesse plano são apresentadas no 

capítulo 3 deste Documento. Como resultado das avaliações obtidas pelos cursos, o IGC da 

Estácio FIB apresentou uma evolução em relação aos dois ciclos anteriores, atingindo a média 3 

(média de faixa). Essa melhoria de desempenho pode ser justificada pelo conjunto de iniciativas 

desenvolvidas pela IES e identificadas neste processo de autoavaliação. Destaca-se que, em 

dezembro/2013, o MEC suspendeu as medidas cautelares estabelecidas para a ESTACIO FIB. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A ESTÁCIO-FIB Centro Universitário Estácio da Bahia é mantida pela IREP – Sociedade de 

Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., sociedade civil, com sede e foro na cidade de São 

Paulo, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Peres, 108 - Santo Amaro, SP, CEP: 04.743-020. 

 

A IES, credenciada inicialmente como Faculdade Integrada da Bahia pela Portaria MEC nº. 

2.197/97 teve seu Regimento aprovado pela Portaria MEC nº. 1.335/2001. Foi credenciada 

como Centro Universitário em 18 de outubro de 2004, pela Portaria Ministerial MEC nº. 3.275, 

tendo seu estatuto aprovado pela Portaria MEC nº. 311 de 03 de julho de 2006. Em 19 de 

novembro de 2010, o Centro Universitário Estácio da Bahia através da Portaria MEC nº 

1.925/10, passou a utilizar a nova nomenclatura ESTÁCIO FIB - Centro Universitário Estácio 

da Bahia. Informações sobre a IES (Graduação, Extensão, Pós-graduação, CPA, Dirigentes etc.) 

estão disponíveis no site http://portal.estacio.br/homegraduacaoba.aspx?&estado=BA.  

 

O Estácio - FIB, desde sua fundação em 12 de abril de 1996, desenvolve esforços no sentido de 

se consolidar como uma Instituição líder em educação, buscando o aprimoramento contínuo de 

suas práticas pedagógicas e administrativas. Tem por Missão oferecer, a um mercado 

aceleradamente competitivo e em permanente transformação, pessoas empreendedoras capazes 

de administrar esta nova ordem e seus paradigmas, seguindo uma política educacional 

identificada com os problemas que afligem a Região Nordeste. 

 

No recredenciamento do Centro Universitário, ocorrido em 2008, utilizando-se os referenciais 

da legislação vigente, orientações do MEC, diretrizes da CONAES e o instrumento de 

avaliação, o Centro Universitário Estácio da Bahia foi classificado com o conceito BOM de 

qualidade.  

  

 Em 2013, 03 cursos de Graduação da IES foram submetidos a avaliações externas (Comissões 

do MEC) – Petróleo e Gás, Nutrição e Farmácia. Os resultados dessas avaliações são discutidos 

no item 2 desse Relatório (Desenvolvimento). 

 

http://portal.estacio.br/homegraduacaoba.aspx?&estado=BA
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O Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB foi o primeiro a ser fundado no estado da 

Bahia. Hoje, possui mais de 11 mil alunos, nos 45 cursos oferecidos, com opção de Graduação 

Tradicional, Graduação Tecnológica, Licenciatura, polo EAD e Pós-Graduação. Atualmente, o 

Corpo Docente da IES é composto por 305 professores, sendo 20 doutores, 154 mestres e 90 

especialistas.  

 

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

02 de dezembro de 2002. Em 2004, foi reestruturada, criando-se a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, tendo como referência as orientações da Lei 10.861/2004, que institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Por meio de Fóruns 

institucionais realizados, normalmente ao final do semestre letivo, as avaliações e reflexões 

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

práticas de avaliação estabelecidas na Instituição, ao longo desses anos, se tornam facilitadores 

para a atuação da CPA. Desde 2004, a composição da CPA contempla representantes de todos 

os diferentes segmentos da Instituição e conta, ainda, com representantes da sociedade civil. 

Atualmente, a CPA conta com três docentes, três discentes, três funcionários da Instituição e 

um representante da sociedade civil. Essa composição possibilita que as visões e percepções 

dos diferentes segmentos representados na Comissão sejam contempladas no processo de 

diagnóstico e análise das práticas da IES, resultando em um processo de avaliação coletiva e 

democrática  mais consistente. 

 

Em 2013, a CPA deu continuidade ao processo de autoavaliação da IES, identificando suas 

principais fragilidades (necessidade de melhorias na velocidade de sua rede de Internet – wifi -  

atendimento aos discentes (Secretaria) e disponibilidade de equipamentos audiovisuais para os 

docentes, por exemplo) e pontos fortes (exemplo: atuação do corpo docente e Biblioteca). O 

presente Relatório é fruto da reflexão e esforço coletivo dos membros da CPA e colaboradores, 

com o objetivo de apresentar um diagnóstico da IES e suas possibilidades de melhoria, 

contribuindo, assim, para o seu planejamento e gestão. 

 

1.2. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 

Em 2013, a Comissão Própria de Avaliação da Estácio FIB desenvolveu o processo de 

autoavaliação da Instituição, como parte processo de avaliação da IES. Esse processo, a 

exemplo do ano anterior, foi realizado utilizando-se metodologia já consolidada na Instituição e 
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alinhada aos requisitos estabelecidos pelo sistema de avaliação do SINAES. Essa metodologia 

contempla uma fase de sensibilização da comunidade acadêmica, a elaboração de um 

diagnóstico (pontos fortes e fragilidades) da IES e a definição de planos de melhoria (iniciativas 

e planos de ação).  

 

O desempenho do corpo docente, em 2013, continua sendo um dos pontos fortes da IES. 

Confirmando tendências dos ciclos anteriores, o corpo docente foi bem avaliado pelos 

Discentes. Entretanto, pela primeira vez nos últimos nove ciclos de avaliação, em uma escala de 

1a 5, a avaliação geral recebida pelos docentes no ciclo 2013.1 foi inferior à nota 4,0. A nota 

media de avaliação dos professores em 2013.1 foi 3,97 (ver Anexo 3). Esse resultado, aliado 

aos dos anos anteriores, confirma o bom desempenho dos docentes. Tal performance se atribui 

à política de contratação e qualificação/capacitação continuada adotada pela IES para os 

docentes, com  o oferecimento de Oficinas pedagógicas – a partir do ciclo de 2008 – e o 

Programa PIQ- Programa de Incentivo à Qualidade Docente., com cursos online,  conforme 

quadro abaixo - a partir de 2009.  

 

 AÇOES CH 

Módulos Básicos 

Planejamento de Ensino 24 

Metodologia e estratégias de ensino 24 

Avaliação do processo de ensino-aprendizagem 24 

Relação professor-aluno 24 

Módulos Específicos 

Formação do professor on-line 36 

Formação do professor conteudista para EAD 36 

Ensino Superior e Tecnologias da Informação e Comunicação 24 

Metodologia do Caso Concreto 24 

Questão de prova: um estímulo ao processo de ensino-
aprendizagem 

24 

Leitura como busca de novos saberes 24 

Educação e sustentabilidade: uma prática possível 24 

Cuidados com a voz 24 

Ações 
Complementares 

Programa de Bolsa 

Fórum 

Concurso Nacional de Produção Científica, Ensaios e Projetos de 
Extensão    

 

 

A percepção dos discentes quanto à limpeza das instalações da IES melhorou. No ciclo de 

2013, 49% dos estudantes consideraram esse item avaliado como “Extremamente satisfeito” ou 

“Muito Satisfeito”. O mesmo processo de autoavaliação registrou uma melhoria no processo de 
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atendimento presencial (atendimento da Secretaria) aos discentes em 2013, em relação ao ano 

anterior (46% dos discentes consideraram o atendimento como “Muito bom” ou “Bom”, no 

ciclo 2013.1). Essa melhoria no desempenho do atendimento ao discente coincide com a 

implantação de várias iniciativas para reestruturação dessa área desenvolvida pela IES ao longo 

de 2012 e 2013. Permanecem as fragilidades em relação à disponibilidade de equipamentos 

audiovisuais para os docentes, mas com melhor desempenho em relação a ciclos anteriores. No 

ciclo de 2011, 51% dos discentes classificaram esse requisito como sendo atendido de forma 

“Regular”, “Deficiente” ou “Muito Deficiente” pela IES. Em 2012, esse número subiu para 

57%. Em 2013.1, o resultado foi de 47% de docentes insatisfeitos com esse tema. 

 

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

as diretrizes e premissas estabelecidas no seu PDI se constitui em ponto forte da Instituição. A 

maioria dos objetivos estabelecidos nesse Documento possui relação com as ações e 

investimentos realizados e previstos  nos seus planos de ação – inclusive Termo de Saneamento 

formalizado junto ao MEC - pela IES. Em 2012, foi realizada a revisão do PDI da Instituição. A 

exemplo do ciclo anterior (2012), existem evidências (planos de ação da IES e dos cursos) de 

que os resultados do processo de autoavaliação continuam sendo utilizados pelos gestores para 

a introdução de melhorias em suas práticas e estruturas físicas da instituição. São exemplos 

dessas melhorias: a nova infraestrutura da pós-graduação da IES, a continuidade da aquisição 

de novos equipamentos para laboratórios, continuidade dos treinamentos específicos realizados 

para os docentes e funcionários administrativos da IES e Projeto específico para sensibilização 

dos Docentes e Discentes em relação ao processo de avaliação pelo ENADE. 

 

1.3. METODOLOGIA DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

Mecanismos para autoavaliação: a Comissão Própria de Avaliação (CPA) se utiliza de três 

mecanismos específicos para a realização da autoavaliação do Centro Universitário Estácio da 

Bahia: 

 

1. Questionários aplicados às partes interessadas (Pesquisa Institucional): docentes, 

discentes, coordenadores e gestores acadêmicos. Os Questionários eletrônicos são 

aplicados por meio do sistema SIA – Sistema de Informações Acadêmicas (Internet), 

com controle de acesso por meio de senhas personalizadas. Os resultados da Pesquisa 
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são disponibilizados no mesmo sistema, com acesso controlado em função dos perfis 

das senhas. 

 

2. Análise documental: validação pela CPA de informações por meio de análise de 

documentos acadêmicos (PDI, Relatórios dos Cursos etc.), resultados das avaliações dos 

cursos, ENADE, Censo e indicadores institucionais, após a Pesquisa Institucional. 

 

3. Workshop de alinhamento: Fórum (Simpósio) com a participação da CPA, comunidade 

acadêmica e sociedade (início semestre letivo). 

 

A Figura 1 abaixo representa a integração desses três instrumentos, no processo de 

autoavaliação: 

 

 

Figura 1 - Integração das ferramentas de autoavaliação 

 

Etapas da autoavaliação: o processo de autoavaliação na FIB é desenvolvido em sete etapas 

consecutivas e tem como objetivo realizar uma análise dos processos e dos resultados da 

Instituição, utilizando como base critérios de avaliação estabelecidos pelo SINAES. Esse 

processo de autoavaliação permite à IES identificar os seus pontos fortes e as oportunidades 

para melhoria (fragilidades). São etapas do processo de autoavaliação: 
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1. Sensibilização: nessa etapa é apresentado para a comunidade acadêmica o objetivo da 

autoavaliação. Busca-se esclarecer quem será o condutor da autoavaliação, o período em 

que se realizará, 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 SINAES). Essa prática tem como 

objetivo facilitar o entendimento do processo e aperfeiçoar a autoavaliação. Para atingir 

esses objetivos são realizadas reuniões com a Diretoria (para validar a programação da 

Autoavaliação); reuniões com Coordenadores de Curso, professores líderes e líderes dos 

discentes; divulgação de folhetos explicativos sobre metodologia da pesquisa a ser 

aplicada, boletim informativo na home page da Instituição e divulgação de folder sobre 

o processo de autoavaliação. No último ciclo, a CPA estabeleceu uma parceria com 

Docentes e Discentes do curso de Marketing, para o desenvolvimento de peças 

(camisetas, folders, etc.) e novas práticas para sensibilização da comunidade acadêmica 

sobre o processo de autoavaliação (por exemplo, divulgação de informações nas redes 

sociais – Twiter, Facebook etc.). 

 

2. Definição do escopo: definição das áreas envolvidas na autoavaliação. Nessa etapa se 

estabelece as áreas, unidades e processos da Instituição que serão contemplados na 

aplicação da autoavaliação. Também são identificadas as partes interessadas. Da mesma 

forma que na etapa anterior, são identificados os indivíduos ou grupo de indivíduos com 

interesse comum no desempenho da Instituição e que deverão participar do processo de 

autoavaliação. Na ESTACIO FIB, em 2013, todos os Cursos, áreas Administrativas da 

Instituição, discentes e coordenadores (nos campi) foram avaliados por meio de 

pesquisa pelo corpo discente, corpo docente, funcionários e Coordenações. Os 

representantes da comunidade participam do processo de autoavaliação no momento das 

análises dos resultados de indicadores dos cursos e Instituição. 

 

3. Execução: consiste em obter as respostas aos requisitos dos critérios e requisitos 

estabelecidos pelo SINAES (coleta de informações). Com esse objetivo, são aplicados 

questionários eletrônicos (Pesquisa Institucional) aos docentes, discentes e 

coordenadores de curso, por meio do sistema SIA (Sistema de Informações 

Acadêmicas). Os questionários abordam temas relacionados com as dimensões 



 12 

estabelecidas pelo SINAES. De posse dos questionários respondidos, avalia-se a 

pertinência das respostas, já que essas pesquisas representam a “percepção” da 

comunidade acadêmica sobre a realidade da Instituição. Para tanto, os resultados das 

pesquisas são confrontados pela CPA com informações existentes nos documentos da 

Instituição (PDI, PPI etc.) e relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações 

Externas.). Por meio dessa prática, pretende-se assegurar que as informações obtidas 

reflitam efetivamente a realidade da Instituição. 

 

4. Integração com o Planejamento Estratégico: as oportunidades para melhorias e os 

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

estratégias da Instituição (diagnóstico interno). Os resultados (avaliação dos 

indicadores) contribuem para a avaliação do desempenho das estratégias e iniciativas 

implantadas no ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica ou a manutenção das 

estratégias desenvolvidas. Em função da avaliação, novas estratégias e iniciativas 

podem ser definidas para superar as fragilidades identificadas no processo de 

autoavaliação. A CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elabora documentação com 

informações relacionadas a esse processo (resultados das pesquisas, ENADE, pontos 

fortes e fracos e evolução indicadores institucionais) e os apresenta em Fórum 

específico para a comunidade acadêmica. Nesse Fórum, os Coordenadores, com 

respectivos docentes e discentes, reavaliam e redefinem junto com os Gestores da IES, 

as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES.  

 

5. Definição dos projetos de melhoria: para o estabelecimento de projetos de melhoria, 

aprovados pela Direção, são fornecidas informações relativas às oportunidades de 

melhorias e das potencialidades identificadas e priorizadas em função do processo de 

autoavaliação, das avaliações externas do MEC e dos resultados do ENADE. A 

implantação das ações definidas segue cronograma específico elaborado para cada um 

dos cursos e áreas da Instituição. Esse cronograma serve de base para a alocação de 

recursos e controle da implantação das ações. Os novos planos de ação são cadastrados 

em formulários específicos e controlados pela liderança da IES e CPA.  

 

6. Monitoramento dos projetos: o monitoramento contempla o acompanhamento dos 

indicadores estabelecidos, os marcos intermediários e o percentual do caminho 

percorrido para alcançar a melhoria esperada. A comunicação às partes interessadas 
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sobre a implantação também é importante para manter a motivação da equipe e 

demonstrar o progresso dos projetos de melhoria estabelecidos. A avaliação final da 

evolução dos projetos (ações) e seus impactos sobre os resultados da Instituição 

ocorrem, anualmente, em reuniões de coordenação e as principais iniciativas são 

divulgadas para a comunidade acadêmica.  

 

7. Aprender com o processo de autoavaliação: obter a opinião da Direção e de todos os 

envolvidos no processo quanto ao que deu certo ou errado ao longo deste ciclo e o que 

poderia ser melhorado para o próximo ciclo de autoavaliação é fundamental para a 

autoavaliação. A cada ciclo de autoavaliação, são identificadas novas oportunidades 

para melhoria do processo de autoavaliação. O processo vai se tornando mais refinado e 

conceitualmente mais consolidado. Reflexão mais profunda sobre todo o processo 

ocorre internamente na CPA, após os ciclos de avaliação. Em função dessas reflexões, 

algumas melhorias foram implantadas no processo de autoavaliação da Instituição nos 

últimos ciclos (ex: melhoria nos formulários da pesquisa, mais divulgação do 

informativo “CPAnews” e utilização do sistema SIA – no site da Instituição). A 

divulgação dos resultados do processo de autoavaliação ocorre por meio do sistema 

SIA, de reuniões específicas com docentes (Encontro Pedagógico), discentes (Comitê de 

Líderes de Sala), por meio do link da CPA no site da IES, divulgação nos murais da IES 

e por meio do CPAnews (Informativo da CPA). A Figura 2 (na p.14) sintetiza a 

metodologia de autoavaliação do Centro Universitário Estácio da Bahia. 

 

 

Comentários sobre a Pesquisa Institucional:  

Por que realizar a pesquisa? 

No processo de autoavaliação a aplicação de questionários (pesquisa) constitui-se em um 

instrumento importante para capturar a percepção dos estudantes, professores e funcionários 

sobre a atuação da Instituição. Segundo orientações do SINAES, o processo de autoavaliação 

deve considerar o caráter orgânico das instituições de ensino. A pesquisa de opinião colabora 

para complementar informações necessárias para uma autoavaliação sistêmica. A aplicação da 

pesquisa colabora para despertar nos corpos docente, discente e técnico-administrativo o 

interesse pelo tema. Uma das etapas fundamentais para a autoavaliação institucional é a 

sensibilização das partes interessadas.  

 



 14 

 

Figura 2 - Processo de autoavaliação e gestão de melhorias da ESTACIO FIB 

 

Quais os instrumentos utilizados na Pesquisa para autoavaliação 2013 

 Formulário para avaliação institucional 

 Formulário para avaliação dos docentes (por disciplina) 

 Formulário para avaliação dos Coordenadores (por curso) 

 

Quem participa da autoavaliação? 

 Discentes (Instituição/Campus Virtual/Curso/Professor) 

 Docentes (Instituição/Campus virtual/Curso/Coordenador)  

 Coordenadores (Professor) 

 Gerente acadêmico (Professor/Coord. Cursos) 

 

Quais os objetos da avaliação? 

Na pesquisa institucional são avaliados todos os docentes (por turma, por disciplina, por curso, 

por Campus); todos os Cursos, os coordenadores de curso e a Instituição de forma geral e por 

Campus (instalações, biblioteca etc.). 

 

 Como trabalhamos na ESTÁCIO FIB? 
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A Avaliação é realizada pelo sistema SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÕES ACADÊMICAS). 

A Avaliação é concentrada em um período de trinta dias. Apesar do acesso permitido pela 

Internet, também são disponibilizados espaços específicos na Instituição (laboratórios de 

informática e salas com computadores especialmente instalados para esse objetivo) para 

facilitar o acesso aos computadores pela 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, Centro de Atendimento ao Docente (CAD), 

Biblioteca e Secretaria Geral de Cursos. Em 2012, Docentes e Discentes do curso de Marketing 

elaboraram projeto de Endomarketing específico para o processo de autoavaliação (Anexo 6). 

Em 2013, se repetiu essa iniciativa, entretanto a operacionalização da campanha foi prejudicada 

em função de problemas com o cronograma de implantação das ações. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE:  

 

As pesquisas institucionais (um dos mecanismos utilizados para o processo de avaliação 

institucional) ocorreram em todos os Campi da Instituição, no primeiro e segundo semestres de 

2013, utilizando-se o sistema SIA (Sistema de Informações Acadêmicas, com acesso via 

Internet). Os períodos de realização das pesquisas foram 07/05/2013 a 30/05/2013 e 16/10/2013 

a 15/11/2013. 

 

As metas de participação nas pesquisas para os docentes e os discentes, como forma de 

assegurar a representatividade da comunidade acadêmica nessa prática, permaneceram as 

mesmas do ciclo anterior.  Para os docentes a meta de participação foi estabelecida em 90%. 

Para os discentes a meta foi de 60% do quadro total. Os resultados das participações dos 

docentes e discentes nos dois ciclos da pesquisa institucional são apresentados na Tabela 1. 

Destaca-se no ciclo de 2013 a evolução na participação doso Docentes e Discentes no processo 

de avaliação interna, em relação ao ciclo anterior. Esse resultado é uma evidência da eficácia 

das ações de sensibilização desenvolvidas sobre o tema na IES. Dentre as novas práticas 

introduzidas com esse objetivo está a disponibilização na página principal da Home Page da 

IES de uma “chamada” para a participação de todos no processo de autoavaliação. 
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Tabela 1: participação nos ciclos de pesquisa institucional 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIA – Sistema de Informações Acadêmicas 

 

Nos Anexos 1 a 4 são apresentadas as participações por Campus e por curso da Instituição. 

Também são apresentados alguns resultados das pesquisas realizadas. Os dados relativos à 

Pesquisa Interna realizada em 2013-2 ainda não estavam disponibilizados no momento da 

elaboração deste Relatório, em função de mudanças na ferramenta de informática utilizada 

nesse processo.  

 

Como descrito no item relativo à metodologia de avaliação, as informações obtidas por meio 

dessas pesquisas foram consideradas como ferramenta gerencial para o planejamento das  ações 

de melhoria necessárias. Os dados das Avaliações Internas, bem como os dados das Avaliações 

Externas são subsídios também para  a  revisão necessária do PDI. 

 

 

2.2. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

DIMENSÃO 1: MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Segundo o TERMO DE SANEAMENTO Nº 13/2012, a IES deverá reestruturar e 

implementar de forma suficiente o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de modo a 

garantir os órgãos e os sistemas de administração/ gestão adequados ao funcionamento dos 

cursos e das demais ações existentes, e à efetiva implantação das ações e dos cursos 

previstos.  

 

Dessa forma, como descrito no Plano de Melhorias da IES, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) do Centro Universitário Estácio da Bahia de 2013-2017 foi construído 

CICLO DISCENTES DOCENTES 

2012.1 36,71% 68% 

2013.1 65% 98% 
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com a participação da comunidade universitária em seus diferentes contextos, que se 

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

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

exerce o seu direito de interferir nos rumos da educação, principalmente no âmbito do 

ensino superior. A construção do PDI contou com a Assessoria da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) com reflexões a partir dos resultados da Avaliação Institucional, no 

sentido de atender às necessidades de melhorias e dar ênfase aos pontos fortes do processo 

formativo e institucional. Atualmente. Assim, o PDI da Instituição define os principais 

objetivos estabelecidos para o ciclo 2013 a 2017. Verifica-se que alguns desses objetivos já 

foram alcançados pela IES ou se encontram com seus planos de ação em desenvolvimento, 

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

consolidação de seu Núcleo de Pesquisa. Entretanto, o Termo de Saneamento também 

enfatiza a necessidade de rever as práticas da IES com relação à política para o ensino 

(graduação e pós-graduação), a pesquisa, a extensão e as respectivas normas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos para o estímulo à produção acadêmica, 

para as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. Observa-se que, no 

Relatório de Cumprimento de Deficiências nº2 | Processo de Supervisão nº 

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

em 2013, como por exemplo: posse da Pró-Reitoria de Pesquisa, ajuste do quadro de 

Pessoal, reestruturação do PDI, entre outras, com o objetivo de superar essas fragilidades. 

Esse TERMO DE SANEAMENTO ainda destaca a necessidade de se rever práticas e 

investimentos relacionados à Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação. Também reforça a necessidade de 

capacitação e adequação da formação do corpo docente. Para tanto, o PDI elaborado para o 

ciclo 2013-2017 estabelece políticas de adequação e de Capacitação do Corpo Docente. Em 

2011, 2012 e 2013 foram contratados docentes com titulação de mestre e doutor  para 

atender às necessidades de vários cursos, entre eles os de Engenharias, Administração e 

Saúde. São evidências do esforço da IES para o atendimento à essas demandas os 

Programas específicos como o PIQ – Programa de Qualificação Docente e o Núcleo 

Docente da IES – NADO (ver item Dimensão 5). Também identifica-se ajustes no PDI com 

relação a temas como pesquisa e política de expansão (novos campi) da Instituição.  
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As ações estabelecidas no PDI da IES, para o ciclo 2013-2017, guardam uma coerência com 

o seu processo de autoavaliação e as orientações do TERMO DE SANEAMENTO da IES e 

as avaliações externas às quais foi submetida. A necessidade de melhorias nas práticas de 

pesquisa, revisão dos projetos pedagógicos de alguns cursos e consolidação do Plano de 

Cargos e Salários do corpo administrativo já aparecem como prioridades da IES e têm 

merecido atenção de seus Gestores. O mesmo se pode afirmar com relação à necessidade de 

melhorias relacionadas com equipamentos para laboratórios e salas de aula.   



DIMENSÃO 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

OBJETIVOS 
 

AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Reestruturar e implantar 

de forma suficiente o PDI 

de modo a garantir os 

órgãos e sistemas de 

administração adequados 

ao funcionamento dos 

cursos e das demais ações 

existentes, e à efetiva 

implantação das ações e 

dos cursos previstos 

(TERMO DE 

SANEAMENTO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegurar a implantação 

do PDI, considerando as 

metas e as ações 

institucionais previstas e a 

estrutura e os 

procedimentos 

administrativos. 

 

Concluída revisão do PDI para o ciclo 2013 a 2017. 

 

 

Definidas estratégias de ações em busca de um 

desenvolvimento institucional comprometido com a 

sustentabilidade social e com a empregabilidade, no 

sentido de garantir ao estudante os requisitos 

indispensáveis ao seu bom desempenho no mundo do 

trabalho e em outros meios e situações sociais. 

 

 

 

 

 

Quanto aos requisitos legais de condições de acesso 

para portadores de necessidades especiais, o campus 

Gilberto Gil foi todo adaptado para atender a este 

público, com 4 (quatro) elevadores e rampas e 

banheiros adaptados, incluindo a biblioteca que 

trabalha, inclusive, com as necessidades auditivas e 

visuais. O Campus Fratelli Vitta ainda passa por 

reformas para ampliar e melhorar a acessibilidade. 

 

 

O PDI da Estácio‐FIB para o quinquênio 2013‐2017 e 

demais documentos complementares: políticas, 

regulamentos, manuais, estatuto e diretrizes 

estabelecem metas específicas para o referido ciclo.  

 

O PDI consolida iniciativas relacionadas a assuntos 

comunitários e incluídas nas ações de extensão, de 

alcance social, de convênios com os setores públicos e 

Adequar os objetivos previstos no PDI 

à disponibilidade de recursos e política 

de investimentos praticados pela IES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessidade de  ampliação dos 

projetos e iniciativas relacionados à 

acessibilidade - consolidar as políticas 

previstas em capítulo específico de seu 

PDI, principalmente com relação ao 

Campus Fratelli Vita. 

 

  

 

 

Permanece a necessidade de maior 

articulação do PDI com a gestão 

acadêmica, principalmente com 

relação à atuação dos Colegiados dos 

Cursos e Conselhos na discussão de 

melhorias no ensino.  

 

 A existência de práticas estruturadas para 

planejamento estratégico e econômico-

financeiro. Controle sistemático dos 

resultados e iniciativas da IES, com 

divulgação para comunidade acadêmica.  

 

Existência de Órgãos Normativos, 

Consultivos e Deliberativos, previstos no 

PDI, coerentes com a prática da IES e as 

práticas pedagógicas e administrativas 

utilizadas (Planos de Aula, Matrizes 

Pedagógicas, Canais de Atendimento aos 

Discentes e Docentes). 

 

Comprometimento do corpo de gestores com 

os projetos e metas institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestores da IES utilizam os resultados do 

processo de autoavaliação como referência 

para a definição de suas metas 

organizacionais, com controle sistemático 

sobre os resultados de suas iniciativas 

estratégicas. 
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Utilizar a autoavaliação e 

os resultados das 

avaliações externas como 

ferramenta de gestão. 

privados e de vínculos com o mercado de trabalho.  

 

Sistematização da emissão de Relatórios Gerenciais 

para  acompanhamento da evolução dos indicadores 

estratégicos da IES (práticas de gestão a vista 

consolidadas na IES). 

 

 

 

 

Credibilidade da autoavaliação junto à 

comunidade acadêmica. 

 

As avaliações externas realizadas por 

Examinadores do MEC (Comissões para 

avaliações dos cursos) apontaram a CPA 

ESTÁCIO FIB e seu processo de 

autoavaliação como pontos fortes da IES. 

 



Recomendações da CPA:  

 Manter práticas sistematizadas para o controle das metas e iniciativas definidas no 

PDI ciclo 2013-2017, como forma de minimizar o risco de investimentos em temas 

não prioritários para a IES 

 

 Manter os investimentos, principalmente no Campus Fratelli Vitta, como forma de 

manter o atendimento às demandas sobre condições de acesso para portadores de 

necessidades especiais estabelecidas no TERMO DE SANEAMENTO firmado junto 

ao MEC 

 

 

 

DIMENSÃO 2: POLÍTICA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

O TERMO DE SANEAMENTO nº 13/2012 estabeleceu que a IES deveria realizar atividades 

nos cursos de graduação e cursos sequenciais (quando for o caso), na modalidade presencial, 

que garantam o atendimento aos referenciais mínimos de qualidade desses cursos - “[...] e as 

respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, para as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades”. O 

processo de autoavaliação identificou que os Projetos Pedagógicos dos cursos foram 

reelaborados a partir de uma construção coletiva, em que professores foram convocados a 

participar e a contribuir a partir das orientações do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Os 

diversos cursos da IES possuem os seus NDEs – Núcleos Docentes Estruturantes (ofício 

circular MEC/INEP/DEAES/CONAES 000074, de 31 de agosto de 2010) compostos por 

cinco docentes, inclusive o Coordenador de Curso, e Colegiados de Curso, com registro de 

suas atividades (Atas de reuniões, etc.). O NDE e Colegiados representam espaços para 

reflexões sobre a área acadêmica da IES, conforme previsto em seu PDI, e colaboram para a 

introdução de melhorias nas práticas e projetos pedagógicos dos cursos. 

 

Dentre as políticas de ensino desenvolvidas destacam-se as iniciativas para a consolidação das 

inovações no ensino da ESTÁCIO FIB., as políticas de estágio curricular no âmbito de cada 

curso, o programa de monitoria, as atividades complementares e a Pós-graduação (núcleo de 

pesquisa e especialização). Observa-se que no ensino da IES são incentivadas e desenvolvidas 

atividades que garantam a participação dos alunos como: monitorias, participação em 



 22 

seminários, congressos e similares, atividades em ambientes virtuais de aprendizagem, visitas 

técnicas e estágios não-obrigatórios, atividades de representação acadêmica etc. Em 2012.2 e 

2013.2 foram realizados o I e o II Congresso de Graduação (CONGRAD) com a participação 

dos alunos e docentes de todos os cursos nas diversas atividades, durante dois dias no Campus 

Gilberto Gil e um dia no Campus Fratelli Vita. Em 2013, a IES também deu continuidade a 

seus esforços para consolidação das práticas de Atividades Estruturadas em todos os seus 

cursos. O NADO - Núcleo de Apoio ao Docente realizou três oficinas específicas com o 

propósito de orientar a elaboração dessas atividades. Conforme previsto em seus planos de 

melhorias, foram implantadas as práticas de Atividades Estruturadas em todos os cursos de 

Engenharia.  

 

A metodologia de ensino desenvolvida pela IES prevê a construção do conhecimento, com a 

participação do aluno e a mediação/articulação efetiva do professor. Para tanto, o conteúdo 

básico é disponibilizado em material didático impresso, on‐line e em tablet – para alguns 

cursos - a partir da programação de cada curso. São disponibilizados para os alunos conteúdos 

selecionados pelos professores e em parceria com editoras atuantes no país. Os alunos contam 

com o ambiente Webaula, espaço virtual de aprendizagem, para o desenvolvimento de 

atividades orientadas pelos professores, para a participação em fóruns de discussões temáticas 

e para a postagem, por professores e alunos, de materiais complementares de estudo e 

atividades acadêmicas. 

 

Desde 2010.1, a IES distribui, todo semestre, gratuitamente, um kit com o Material Didático 

do período. São os extratos dos livros adotados como bibliografia para cada disciplina, fruto 

de uma parceria entre a IES e as respectivas editoras nacionais e internacionais. Em 2012, os 

Discentes e respectivos Docentes, com exceção dos cursos de Direito e Engenharias, 

receberam esse material (para cada disciplina) impresso.  

 

No mesmo sistema (SIA), os discentes e docentes podem ter acesso a uma biblioteca virtual – 

Biblioteca Virtual 2.0. Por meio desse acervo eletrônico de livros-texto, com obras em 

Português e leitura disponível pela Internet, a IES disponibiliza o acesso a 2147 títulos das 

editoras Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Manole, Papirus, Pearson e 

Scipione. O sistema oferece ferramentas para as pesquisa e/ou estudo, como: Pesquisa 

inteligente; Marcadores de páginas; Anotações personalizadas e Impressões de páginas avulsas 

e/ou capítulos avulsos (opcional). 
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As práticas descritas se configuram como evidências de que, conforme previsto em seu 

PDI, permanecem os esforços da IES em relação às políticas para a melhoria de sua 

política de ensino.  

 

Também são identificadas na IES práticas para estimular a pesquisa e a publicação por parte 

dos docentes e discentes da Instituição. Exemplos: premiações para docentes que publiquem 

artigos científicos em revistas reconhecidas academicamente, Seminários específicos onde 

essas publicações e resultados de pesquisas podem ser apresentados a toda sua comunidade 

acadêmica e Programa de Bolsas de Estudo - Mestrado e Doutorado – para os seus docentes, 

vinculado ao seu processo de Autoavaliação (conduzido pela CPA). No processo de 

Autoavaliação, os docentes que se destacam nas avaliações feitas pelo corpo discente e por 

seus respectivos coordenadores, por seus desempenhos, têm acesso a essas bolsas de 

estudo. 

 

 Entretanto, essas práticas (inclusive a reestruturação do Núcleo de Pesquisa), coerentes com 

as políticas direcionadas à pesquisa previstas em seu PDI e PPI, ainda não foram suficientes 

para elevar o desenvolvimento da pesquisa na IES ao nível dos requisitos estabelecidos pelo 

SINAES. As avaliações externas de cursos realizadas pelo MEC, no ciclo 2012 e 2013 

apontam como uma das fragilidades, o baixo índice de publicações e pesquisas desenvolvidas 

por seus docentes – principalmente em parcerias com o corpo discente da IES. O PDI para o 

ciclo 2013 a 2017 contempla novas iniciativas para estimular esse tema na IES, como por 

exemplo, a consolidação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão e o ajuste no quadro de 

Doutores e Mestres da IES (quadro de Docentes). 

 

Conforme previsto em seu PDI, a IES tem adotado ações para adequar as instalações físicas 

para portadores de necessidades especiais. Cumprindo o que determina o Decreto 5.296, de 

2 de dezembro de 2004, do Ministério de Educação, as Bibliotecas Central – Campus Gilberto 

Gil e Setorial – Campus Fratelli Vita, atendem aos seus usuários com necessidades 

educacionais especiais de forma adequada, pois está localizada no andar térreo e não apresenta 

dificuldade de acesso aos usuários com necessidades especiais. A IES possui estrutura física 

com 28 sanitários, sendo masculinos, femininos e para portadores de necessidades especiais, 

instalados nos seis prédios do campus Gilberto Gil. Em 2013, foram realizados investimentos 

com o mesmo objetivo para melhorar a estrutura do campus Fratelli Vita – rampas de acesso e 
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vagas especiais. Portadores de Necessidades Educativas Especiais Auditivas: os bibliotecários 

recebem orientação básica sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, para que atendam a 

estes usuários e repassem estas orientações às suas equipes, através da Cartilha de LIBRAS, 

elaborada pela GBF. 

 

Portadores de Necessidades Educativas Especiais Visuais: leitores voluntários são indicados 

pelo Programa de Voluntariado do PTP – Programa de Treinamento Profissional, através de 

solicitação dos bibliotecários, para ficarem à disposição dos usuários para orientação de 

pesquisas e leitura de textos. O Sistema DOSVOX está instalado em computadores localizados 

em salas especiais das Bibliotecas. É um sistema para microcomputadores da linha PC que se 

comunica com o usuário através da síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de 

computadores por deficientes visuais. Aos leitores voluntários são concedidas horas de 

atividades extracurriculares, correspondentes às horas dedicadas às atividades de voluntariado. 

  

Algumas iniciativas para melhoria do Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas, em 2013, 

em função de desempenho no ENADE 2012 (TERMO DE ADITAMENTO) e nas Avaliações 

externas: 

 Criação da Pró-Reitoria de Pesquisa 

 Revisão do Regulamento Institucional de Pesquisa e Iniciação Científica. 

 Organização do andamento e resultado das pesquisas no âmbito de cada curso nos 

últimos 5 anos, com relação comprobatória das bolsas de Iniciação Científica, editais 

etc; bem como os  resultados e publicações. 

 Criação do Regulamento Institucional de Extensão; 

 Planejamento e realização de atividades extensionistas institucionais e no âmbito de 

cada curso – por meio de planejamento de ações extensionistas específicas em função 

da especificidade de cada curso.  

 Organização e compilação, por curso e na IES, como um todo, de todas as atividades 

ocorridas nos últimos 5 anos, com a finalidade de tornar possível avaliar a eficácia das 

ações desenvolvidas, consolidar o histórico de cada curso e o atendimento às 

orientações regulatórias. 

  

 

Em 2012, participaram do ENADE os cursos apresentados na figura abaixo: 
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O IGC (média faixa) da IES - em função de seu desempenho no ENADE 2012 - foi 3. Em 

função da melhoria do desempenho da IES em relação a ciclos anteriores, em 

dezembro/13, o MEC cancelou as medidas cautelares a que estava submetida a 

Instituição. Este resultado é uma evidência de que o Plano de Ação/Melhorias desenvolvido e 

implantado pela IES - com o propósito de atender à orientação oficial do MEC em 2012 – foi 

eficaz. Esse plano de ação, envolvendo diversas áreas da Instituição, tinha como propósito 

introduzir melhorias em suas práticas e superar fragilidades identificadas. 



DIMENSÃO 2: Ensino, Pesquisa e Extensão 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

A IES deverá realizar atividades nos 

cursos de graduação e cursos sequenciais 

(quando for o caso), na modalidade 

presencial, que garantam o atendimento 

aos referenciais mínimos de qualidade 

desses cursos. (TERMO DE 

SANEAMENTO nº 13/2012 

Desenvolvido plano de melhorias 

específico, estruturado a partir das dez 

dimensões estabelecidas pelo SINAES 

para avaliação das IES. 

Nos ciclos  anteriores o desempenho 

da IES no ENADE resultou em IGC 2 

(referências de qualidade 

estabelecidos pelo MEC). 

O desempenho da IES no ciclo 2012  

melhorou o desempenho da IES, 

resultando em um conceito para o seu IGC 

igual a 3. 

Assegurar a coerência das políticas de 

Ensino, Pesquisa e Extensão com os 

documentos oficiais. 

 

Em 2013, foi realizada a revisão do PDI da 

IES 

 

Sistematizado o acompanhamento dos 

objetivos estratégicos da IES, com práticas 

de gestão à vista. 

Adequar investimentos previstos no 

PDI à política de investimentos e 

planejamento econômico-financeiro 

da IES 

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. 

Rever as políticas institucionais para 

cursos de Graduação (bacharelados, 

licenciaturas e tecnologia), conforme 

referenciais estabelecidos pelo MEC 

Revisão do Projeto Pedagógico de Curso – 

PPC – com apoio dos NDE. Exemplos: 

Engenharia de Produção, Ciências 

Contábeis e Nutrição. 

 

Consolidação das Atividades Estruturadas 

nos diversos cursos da IES, conforme 

previsto em seu PDI (ADM, Ciências 

Contábeis, Engenharia de Produção, CST 

em Gestão de RH  etc.) 

 

Principais fragilidades identificadas 

pelas avaliações externas (2013): 

 

 Os conteúdos curriculares não 

contemplam a adequação entre o 

perfil desejado do egresso 

portador de deficiência e as 

características de sua deficiência. 

 

 Os docentes não apresentaram 

produção acadêmica suficiente 

(ex: No curso de Nutrição, 59% 

dos docentes não apresentaram 

produção acadêmica comprovada 

nos últimos 3 anos. 

A atuação dos coordenadores, dos cursos 

avaliados em 2013, foi elogiada por todas 

as comissões de avaliação externas. 

 

Cursos estruturados e projetos pedagógicos 

coerentes com políticas acadêmicas da 

Instituição, por meio de revisões 

sistemáticas 

 

A organização dos cursos por áreas de 

conhecimento, possibilitando o 

alinhamento das práticas pedagógicas e 

iniciativas acadêmicas. 

Buscar a melhoria de desempenho no 

ENADE - IGC da IES igual a 2 nos ciclos 

anteriores 

 

Continuidade dos Planos de Melhorias 

específicos para o ENADE, envolvendo 

ações para sensibilização sobre esse tema e 

adequação das práticas acadêmicas 

IGC conceito 2 (dois) da IES, em 

função do desempenho de alguns de 

seus cursos no ENADE (os resultados 

estão descritos na Dimensão 8) 

Estruturação de práticas pedagógicas com 

base na metodologia do ENADE e 

formalização de estrutura específica (grupo 

de trabalho) para discussão do tema na 
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(exemplo:  Oficinas e palestras específicas 

com discentes para fortalecer conceitos e 

conhecimentos relacionados a 

conhecimentos gerais). 

 

 

Adequação da metodologia avaliativa da 

IES à metodologia de avaliação utilizada 

no ENADE. 

 

 

Encontro Pedagógico com Docentes e 

discentes para divulgação de resultados e   

discussão de práticas pedagógicas adotadas 

pela IES. 

IES. 

 

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.) 

Redefinir as Políticas institucionais para 

cursos de Pós-graduação lato sensu 

 

 

 

 

 

Adequação da estrutura física da área de 

Pós-graduação. A nova estrutura facilita o 

acesso a informações relacionadas aos 

cursos, horários dos Coordenadores  etc. 

viabilizando melhorias no atendimento a 

Discentes e Docentes 

 

 

Normalização dos Calendários 

Acadêmicos dos cursos de Pós-graduação, 

facilitando a gestão da infraestrutura 

necessária para desenvolvimento dos 

cursos. 

 

 

Adequação do quadro de professores dos 

cursos (Titulação e carga horária), visando 

a melhoria da qualidade. 

 

Melhoria no atendimento ao aluno 

(mudança da sala de pós-graduação que 

antes funcionava junto ao polo EAD); 

Regulamentação das normas internas para 

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 Pós-graduação 

(reduzindo a rotatividade de 

professores). 

 

 

 

Os programas dos cursos de Pós‐graduação 

são regidos por regulamento institucional 

próprio, considerando a legislação em 

vigor. As atividades pedagógicas que 

integram os programas dos cursos de Pós-

graduação  Lato‐Sensu são desenvolvidas 

nos campi da Instituição ou de outras 

instituições parceiras conveniadas,  

obedecendo‐se aos requisitos legais. 

 

Núcleo de Pós-graduação e Extensão 

consolidado. 

 

Qualidade das novas grades definidas para 

os cursos oferecidos na Pós-graduação – 

matrizes buscam articulação das teorias 

com a prática dos profissionais, visando 

atender às novas demandas do mercado de 

trabalho, em especial o mercado baiano. 

 

A adequação dos horários em que os 

cursos são oferecidos pode colaborar para 
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Pós-graduação. elevar captação de alunos. 

Consolidar linhas de pesquisa da IES, 

projetos de Iniciação Científica e elevar 

nível de publicações em revistas 

indexadas. 

 

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

coordena e supervisiona as atividades 

acadêmicas docentes e discentes relativas 

aos Cursos de Pós-graduação e às 

atividades de Pesquisa, de Extensão e de 

promoção cultural. 

 

Permanecem as premiações por parte da 

Instituição para estimular os docentes a 

realizarem pesquisas e consequentes 

publicações (exemplo: Programa de Bolsas 

e Concursos Acadêmicos) 

 

Permanece o Programa de Bolsas de 

Estudo - Mestrado e Doutorado – para os 

docentes da IES, a partir de seu 

desempenho no processo de Autoavaliação 

– CPA. 

 

Reestruturação do Quadro Docente. 

Atualmente, 70,4% do quadro docente 

possui pós-graduação “Strictu Sensu”, 

sendo que destes, 20% são doutores, 

50,49% são Mestres e 29,51% dos 

professores com especialização “Lato 

Sensu”. 

O alinhamento entre a pesquisa com 

as atividades de ensino e extensão 

ainda encontra-se em fase de 

consolidação na instituição. 

 

Quantidade reduzida de publicações 

sobre pesquisas desenvolvidas por 

docentes e discentes em revistas 

indexadas. 

 

Foram lançados novos editais para 

submissão de projetos de pesquisa do 

Programa de Estudos Científicos (PEC), 

desenvolvidos por professores, do 

Programa de Iniciação Científica (PIBIC) e 

do Programa de Voluntários de Iniciação 

Científica (PROVIC), com vigência para 

2013 (Em 2013, foram 68 propostas de 

projetos para Iniciação Científica). 

 

Comitê de Ética, responsável pela análise e 

aprovação de todos os projetos de iniciação 

científica desenvolvido na IES. O Comitê 

de Ética, a exemplo do Núcleo de 

Pesquisa, possui coordenação e equipe de 

docentes próprios. 

 

Colegiado de Doutores, que é responsável 

por dinamizar o programa de incentivo e 

desenvolvimento de pesquisas científicas 

da Estácio FIB, em todas as áreas de 

atuação Institucional e do seu programa de 

formação profissional; 

• o Comitê Científico para a avaliação dos 

projetos submetidos via Editais e 

acompanhamento do trabalho de pesquisa 

na vigência do plano anual de pesquisa. 

 

Núcleo de Pesquisa estruturado e ativo, 

conforme previsto no PDI da IES. O 

Núcleo de Pesquisa ocupa um espaço 

físico próprio 

Rever as políticas institucionais de 

Extensão e formas de sua 

operacionalização. 

Principais projetos: 

Atendimento à comunidade sobre 

Declaração de IRPF 2012 – Curso de 

Ciências Contábeis 

Ausência de um regulamento 

institucional de extensão; 

 

Alguns cursos necessitam expandir 

Núcleo de Extensão consolidado. O 

trabalho de Extensão é um dos setores 

consolidados e em pleno funcionamento 
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Balcão da Justiça - Núcleo de Prática 

Jurídica; 

 

Reabilitação de transplantado com células- 

tronco - Clinica Escola; 

 

Dia “E”   (serviços à comunidade) 

Feira de Estética e Cosmética. 

 

Congresso de Graduação Ciência e 

Consciência – CONGRAD (I e II) e 

Feira de Gastronomia 

seus projetos extensionistas (ex: 

Engenharia, Administração, Sistemas 

de Informação) 

 

Falta de alinhamento dos projetos de 

Extensão com linhas de Pesquisa da 

Instituição. 

 

 

 

Participação efetiva de professores das 

diferentes áreas de atuação, levando para a 

comunidade saberes e fazeres que 

contribuem para seu desenvolvimento e 

para a inserção de jovens e adultos no 

mundo do trabalho. 

 

A quantidade e qualidade dos projetos de 

Extensão desenvolvidos junto à 

comunidade (interna e externa) continuam 

sendo um dos pontos fortes da IES e 

demonstram relevância e contribuição para 

a formação dos discentes (exemplos: 

Inclusão Digital, Programa Voluntariado, 

Dia da Responsabilidade Social e Projeto 

de Oficinas Pedagógicas de 

Aprendizagem). 



ENADE 

Em função dos últimos desempenhos dos seus cursos no ENADE, a IES configurou projeto 

específico para tratar desse tema junto à comunidade acadêmica. Foi constituída uma equipe 

de docentes, com coordenação formalizada, para planejar e coordenar o desenvolvimento das 

ações. A seguir são apresentadas ações desenvolvidas nesse projeto: 

 

 Palestras com parceiros (SEBRAE/FIEB, etc.). 

 Evento Institucional com alunos elegíveis, no Campus Gilberto Gil e no Campus 

Fratelli Vitta. 

 Elaboração das avaliações AV1, AV2 e AV3, contemplando questões que 

obedeçam à mesma linha de raciocínio e exigências do ENADE. 

 Apresentação do ENADE para todos os cursos através de slides com informações 

gerais sobre a realização do Exame e padronização dos slides para as aulas de 

todos os cursos. 

 Orientação sobre preenchimento do questionário do estudante, trabalhado em sala 

de aula com os alunos elegíveis. 

 Campanha publicitária, por toda IES, de conscientização do ENADE (impresso, 

rádio e internet). 

 Criação de uma fan page ENADE no Facebook no grupo comunicação social que 

já existe como canal de discussões sobre o tema. 

 Divulgação do hot site ENADE institucional. 

 Criação da assinatura com slogan ENADE institucional. 

 Produção de Oficinas – Formação Geral (Interpretação de Artes/Poesia, 

Matemática, Estatística – leitura de gráficos, Análise Textual e Ciências Sociais. 

 Semana ENADE – Cursos de Extensão. 

 Promover o DIA ENADE, um mês antes da data da realização da prova, para as 

orientações necessárias aos alunos e esclarecimento de dúvidas. 

 “Roda Diálogo’ – preparação para revisão geral do ENADE. 

 Ações preparatórias para o dia D – ENADE, como por exemplo, professores 

presentes nos locais das avaliações para incentivar os alunos antes das provas. 

 

 

Recomendações da CPA: 

 O Plano de Melhorias elaborado e implantado em função do TERMO DE 

SANEAMENTO foi muito eficaz. Recomenda-se que as ações contidas nesse plano 

continuem sendo uma referência para as iniciativas acadêmicas da IES. 

 

 O baixo nível de publicação dos docentes continua sendo uma das fragilidades 

apontadas em quase todas as avaliações externas dos cursos da IES. É importante 
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consolidar as novas práticas para estimular a realização e publicação de resultados de 

pesquisas acadêmicas (iniciação científica, por exemplo) desenvolvidos por docentes e 

discentes em veículos reconhecidos pela CAPES (Exemplo: Revista Eletrônica 

reativada pelo Núcleo Acadêmico). 

 O plano de melhoria configurado especificamente para o tratamento do tema ENADE 

(sensibilização do corpo acadêmico, melhoria de práticas pedagógicas, etc.) é muito 

importante para a IES. Entretanto, recomendamos o acompanhamento sistemático da 

implantação das suas ações.  

 

 

DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

O TERMO DE SANEAMENTO nº 13/2012 estabelece as referências para melhoria do 

desempenho acadêmico na IES e, também, reforça o papel social da Instituição junto à 

sociedade baiana, estabelecendo a sua contribuição à 

 inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. A IES possui um Núcleo de 

Extensão consolidado. Vários são os projetos e cursos desenvolvidos sob a coordenação desse 

Núcleo, demonstrados no quadro da página seguinte. 

 

Observa-se que os projetos de Extensão existentes são pensados com representantes da 

comunidade local, com a coordenação de Extensão, com as Coordenações de Curso, partindo 

das demandas educacionais, culturais, econômicas e sociais da comunidade local.  

 

A relação da Instituição com o mercado é coordenada por um setor específico, que desenvolve 

parcerias com agentes privados. A Instituição possui convênios para cooperação com ONGs e 

um Comitê de Integração Social que possibilita a Promoção de valores éticos e integração 

com a sociedade, conforme previsto em seu PDI. 

 

O conjunto de ações desenvolvidas nessa área são evidências de que a ESTÁCIO FIB adota a 

Sustentabilidade como um tema de fundamental, de presença e influência nas funções de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, mantendo uma postura ética e transparente com todos os 

públicos de relacionamento, dentro de uma perspectiva de Responsabilidade Social e de 
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valorização da diversidade. A ação em destaque é a criação e desenvolvimento do Anuário de 

Responsabilidade Social. 

 

Alguns Projetos desenvolvidos pela IES:  
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Alguns dos Projetos, como a Campanha de Declaração do Imposto de Renda, o Núcleo de 

Práticas Jurídicas e os Projetos de Oficinas Pedagógicas de Aprendizagem, não se limitam a 

ações assistencialistas. Os mesmos estão articulados com as atividades de graduação da IES, 

portanto contribuem para a formação de profissionais cidadãos, com conhecimento e 

responsabilidades em relação ao contexto em que se encontram inseridos. Entretanto, as 

avaliações realizadas demonstram que alguns cursos oferecidos pela IES ainda precisam 

investir no desenvolvimento de atividades de extensão (cursos da área de exatas, por 

exemplo).  



DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Assegurar a coerência das 

ações de responsabilidade 

social com as políticas 

constantes dos documentos 

oficiais. 

Elaboração do anuário de responsabilidade social 

da IES, com relato de ações institucionais e dos 

cursos de responsabilidade social. 

 

Desenvolvimento de Fluxo Logístico para 

arrecadação de alimentos, armazenamento, 

distribuição a instituições filantrópicas 

 

Laboratório do Curso de Direito - o Balcão da Justiça 

em parceria com o Núcleo de Prática Jurídica; 

 

Atendimento gratuito a comunidade sobre Declaração 

de Imposto de Renda. 

 

Campanhas de doação de sangue ao HEMOBA 

 

Feira realizada em local público com orientação 

de saúde. Doação para o Hospital Aristides 

Maltez. 

 

Projeto de pesquisa com parcerias da FIOCRUZ, 

Centro de Biotecnologia e Terapia Celular – 

CBTC, Hospital Espanhol e a Estácio FIB.  

 

Atendendo à diretriz de seu PDI, a IES desenvolve o 

Dia  da Responsabilidade Social com a prestação de 

serviços gratuitos para a comunidade, como por 

exemplo: 

• Palestra sobre o uso racional de medicamentos. 

(Curso de Farmácia) 

• Palestra de reaproveitamento dos alimentos. (Curso 

de Gastronomia) 

Necessidade de alinhar Projetos de 

Responsabilidade Social com 

demais iniciativas da Instituição 

(inclusive linhas de pesquisa 

estabelecidas pelo seu Núcleo de 

Pesquisa) 

A ESTÁCIO FIB utiliza o 

conhecimento produzido dentro da 

Instituição, bem como sua 

infraestrutura, para ajudar no 

desenvolvimento do contexto em 

que se insere. 

 

Alunos, professores e outros 

colaboradores voluntários 

participam ativamente de projetos 

que, ao mesmo tempo, ensinam aos 

estudantes a importância de atuar 

de maneira responsável na 

sociedade e contribuem com a 

melhoria da qualidade de vida das 

comunidades carentes de Salvador. 
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• Registro do evento – (Cursos de comunicação – 

Publicidade, Jornalismo e Marketing.) 

• Estética 

• Avaliação nutricional 

 Promover o relacionamento 

da IES com a sociedade; setor 

público, setor privado e 

mercado de trabalho. 

 

Projeto Voluntariado da FIB - programa de 

voluntariado que tem como objetivo estimular a 

prática solidária, desenvolver o senso crítico; 

promover troca de experiências socioculturais e 

intensificar a relação entre a Academia e a Sociedade, 

contribuindo para o fortalecimento do Compromisso 

Social. 

 Necessidade de ampliar atuação 

proativa da Instituição na construção 

de parcerias com atores presentes no 

mercado. 

 A relação da Instituição com o 

mercado é coordenada por um 

setor específico (EEE), que 

desenvolve parcerias com agentes 

privados. 

Ampliar os projetos voltados à 

defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio 

cultural. 

Desenvolvimento de projetos envolvendo temas 

culturais e de meio ambiente: 

 Solução de mobilidade urbana que fornece a 

previsão de chegada dos ônibus nos pontos de 

paradas utilizando o GEO 

REFERENCIAMENTO;  

 Programa FIB na Comunidade,  

 Elaboração de reportagens sobre a 

preservação ambiental em comunidades, 

cujo resultado gerou lançamento do livro., 

etc.).  

Possibilidade de alinhar e integrar as 

ações da IES, por meio de suas 

Linhas de Pesquisa. 

A Instituição possui convênios para 

cooperação com ONGs e um 

Comitê de integração Social que 

possibilita a Promoção de valores 

éticos e integração com a 

sociedade, conforme previsto em 

seu PDI. 

Promover a inclusão social. 

 

Desenvolvimento de projetos: 

 Atendimento gratuito pacientes da comunidade 

nas diversas áreas de atuação (dermato‐funcional, 

neurologia, pediatria, ortopedia e desportiva) 

 Atendimento psicológico gratuito à comunidade 

 Projeto Integrador Serviço Social e Gestão 

Ambiental. Palestra: Políticas públicas e Políticas 

Sociais. Palestra: Água – um direito de todos. 

Permanece a necessidade de ampliar 

os projetos direcionados para 

portadores de necessidades 

especiais, principalmente no 

Campus Fratelli Vita (pontos 

específicos, como por exemplo, 

linha condutora para deficientes 

visuais). 

Estrutura interna da Instituição – 

Campi Gilberto Gil e Fratelli - 

possibilita o deslocamento de 

pessoas com necessidades 

especiais (elevadores e rampas de 

acesso. Biblioteca no piso térreo). 



Recomendações da CPA: 

 

 No TERMO DE SANEAMENTO firmado junto ao MEC foram desenvolvidas ações 

para instituir um regulamento institucional para a Extensão. Estimular iniciativas que 

possam viabilizar a integração entre as atividades de extensão com as demais 

atividades acadêmicas dos cursos, conforme previsto no PDI da IES (Núcleo de 

Pesquisa, Pós-graduação, etc.).  

 Permanece a necessidade de ampliar os projetos e iniciativas para atendimento dos 

portadores de necessidades especiais - capítulo específico de seu PDI- principalmente 

com relação aos deficientes visuais (linhas de guia no piso, por exemplo). Com esse 

propósito, atenção especial deve ser dedicada ao Campus Fratelli Vita. 

 

 

DIMENSÃO 4: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

O Centro Universitário Estácio da Bahia mantém canais de comunicação, como uma das 

formas de viabilizar sua missão institucional. A comunicação é dividida em interna e externa, 

pois assim se atende de maneira mais eficiente os diferentes públicos, em suas peculiaridades. 

Conforme previsto em seu PDI, a IES possui diversos canais de relacionamento com a 

sociedade, seu corpo de funcionários e corpo acadêmico, (home page, setores de atendimento 

específicos, call center etc.). A Estácio FIB dispõe dos instrumentos de comunicação oficial: 

Atas das reuniões dos órgãos colegiados e NDE; Editais de processo seletivo, Resoluções, 

Avisos, Orientações em geral, quando de interesse coletivo, e ainda mantém, na Biblioteca da 

Instituição, uma cópia do Regimento Interno para consulta pública. Dessa forma, atende o 

preceito constitucional da publicidade para seus atos, segundo a função pública por ela 

desenvolvida. Os documentos mencionados estão disponíveis em formato impresso e/ou 

digitalmente publicados no site da faculdade. 

 

O site (Home Page) da IES tem sido objeto de melhorias contínuas e disponibiliza um 

conjunto de informações importantes para a sociedade e comunidade acadêmica. Por meio do 

site, podem ser acessadas informações e solicitados serviços à IES (matrícula, etc.). Neste site, 

existe, por exemplo, um link para a página da CPA, onde são apresentadas informações sobre 

o PDI, PPI e Relatório de Autoavaliação. O PDI encontra-se disponível, na íntegra, na 

Biblioteca da IES. Na pesquisa interna realizada junto à comunidade acadêmica da IES, 
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em 2012, 65% dos discentes avaliaram o atendimento como regular, deficiente ou muito 

deficiente. Em 2013.1, a percepção da comunidade acadêmica sobre o atendimento da 

Secretaria melhorou, com 58% dos discentes considerando o atendimento da IES como bom 

ou muito bom. Esse resultado é uma evidência da eficácia das ações de melhoria 

desenvolvidas pela Instituição ao longo de 2012 e 2013 (reestruturação física do atendimento, 

consultas agendadas, Ouvidoria, etc.). O Atendimento prestado pela administração do 

campus também teve uma boa avaliação dos discentes (62% dos alunos consideram esse 

atendimento como no mínimo Bom). No total, o índice de aceitação do atendimento geral 

prestado pela IES é de 58%.  Principais canais de comunicação interna utilizada pela IES: 

1.  Intranet 

Público: Colaboradores administrativos, docentes e terceirizados. 

2. Conecta 

Público: Colaboradores administrativos, docentes e terceirizados. 

3. Blog do Presidente 

Público: Colaboradores administrativos, docentes e terceirizados. 

4. Grupos e Listas de e-mails 

Público: Colaboradores administrativos e docentes 

5.  SMS 

Público: Colaboradores administrativos e docentes 

6. Campanhas 

Público: Colaboradores administrativos, docentes e terceirizados. 

7. Vídeos e Animações 

Público: Colaboradores administrativos, docentes e terceirizados. 

 
8. Tome Nota 

Público: Colaboradores administrativos, docentes e terceirizados 

 

No que se refere à Comunicação Externa, observa-se que a ESTÁCIO‐FIB tem trabalhado 

no sentido de firmar sua imagem no cenário educacional baiano, através de ações estratégias 

de marketing, com frequentes propagandas televisivas,  em canais locais de grande audiência 

em horários nobres, propagandas em Rádio, Revistas, Jornais, Outdoors, Mala direta, 

Panfletos, Internet, telemarketing e envio de releases para veículos de comunicação. O setor de 

comunicação trabalha as relações do Centro Universitário com a sociedade, ocupando‐se da 

imagem pública da Instituição e a relação com os meios de comunicação social. Ouvidoria foi 

implantada na IES, em 2010, e encontra‐se em fase de avaliação pela Instituição. A gestão 

deste canal de comunicação foi centralizada em um profissional específico, com o objetivo de 

melhorar a gestão das suas informações.  



OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

 Assegurar a coerência 

das ações de 

comunicação com a 

sociedade com as 

políticas constantes no 

PDI. 

 

Área de marketing e comunicação com a sociedade 

estruturado, com coordenação definida e diretrizes de 

atuação coerente com o PDI da IES 

Necessidade de intensificar e 

consolidar as novas  práticas de 

comunicação externa e interna e 

procedimentos de controle sobre a 

eficácia das práticas utilizadas,. 

A Instituição mantém canais de 

comunicação externos e internos 

fidedignos para divulgar informações 

como, por exemplo, seus critérios de 

seleção e admissão de estudantes e 

professores, conforme previsto em seus 

documentos oficiais. 

 Promover comunicação 

interna e externa eficaz. 

 

Implantados diversos canais de comunicação com a 

comunidade acadêmica, público interno e externo (Conecta, 

Blog do Presidente, Campanhas publicitárias na mídia, 

Ouvidoria, etc.), com a divulgação de informações 

coerentes com PDI. 

 

 

 

 

Os resultados do   processo de 

Autoavaliação  2013.1  demonstram 

melhoria da qualidade do 

atendimento prestado na Secretaria 

de Alunos (eficácia dos 

investimentos realizados no setor).  

 

Necessário manter o processo de 

comunicação dos resultados das 

autoavaliações, avaliações externas e 

ENADE. Segundo resultados do  

ciclo de autoavaliação 2012, 49% 

dos discentes consideraram as 

práticas de divulgação dos 

resultados não adequadas. 

A existência de diversos canais de 

comunicação (intranet, internet, portal, 

mural, jornal, entre outros) caracteriza a 

postura proativa da Instituição no sentido 

de assegurar a divulgação de 

informações. 

 

Nas últimas avaliações internas (2012 e 

2013), os discentes e docentes 

consideraram adequada a eficiência do 

Sistema de Informações Acadêmicas 

(SIA) da Instituição. 

Instituir uma 

Ouvidoria*. 

 

 

Ouvidoria foi implantada na IES em 2010 e encontra-se em 

fase de avaliação pela Instituição. A gestão deste canal de 

comunicação foi centralizada em um profissional específico, 

com o objetivo de melhorar a gestão das suas informações.  
 

A gestão do canal de comunicação “Fale Conosco” foi 

centralizada em um profissional específico, com o objetivo 

de melhorar a gestão das suas informações. Os resultados 

obtidos com essa centralização demonstram que a qualidade 

e credibilidade das informações fornecidas por esse canal 

melhoraram. 

A Auditoria da IES encontra-se em 

funcionamento. É necessário avaliar 

os resultados/desempenho do setor e 

consolidar o seu Projeto. 

 

Os docentes e discentes têm acesso 

facilitado a todos os gestores e 

coordenadores da Instituição 

(agendamento, e-mails etc.). 

 

Mensalmente, ocorrem reuniões de 

coordenação entre os coordenadores dos 

diversos cursos da IES com seus 

professores e alunos.. 
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Disponibilizar as 

informações acadêmicas 

na forma impressa e 

virtual, em atendimento 

à Portaria Normativa N° 

40. 

Quadros de gestão à vista, afixados em diversos setores, 

com resultados das avaliações externas e internas, além dos 

principais indicadores da IES. 

 

Desde 2011, são disponibilizados resumos do PDI e PPI na 

página da CPA, no site institucional. 

 

Disponibilizado, na íntegra, o PDI e PPI na Biblioteca da 

IES.  

Necessário manter os esforços para 

estimular e consolidar a cultura da 

avaliação institucional na IES. 

Maior conhecimento do PDI e PPI por 

alunos e Professores (processo contínuo 

de divulgação e sensibilização da 

comunidade acadêmica) 



 

Recomendações da CPA: 

 Avaliar e divulgar resultados relacionados aos novos canais de comunicação 

 Sistematizar atualização de informações no site da instituição e canais de 

relacionamento 

 Estimular práticas de Endomarketing na Instituição, com o objetivo de aperfeiçoar a 

divulgação de informações importantes para a comunidade acadêmica. 

 

 

DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

 

Foi realizada a reestruturação do quadro de Docentes da IES. Atualmente a IES possui 305 

Docentes: 70,4% de seus docentes com Pós-graduação Strictu Sensu e o restante com 

graduação Latu Sensu. A Figura abaixo apresenta o perfil do quadro docente da IES em 

2013: 
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A Instituição também redefiniu os requisitos necessários para a contratação dos docentes: 

conhecimento da área e do campo de estudo da disciplina: 

• Capacidade quanto às especificidades do curso e da disciplina; 

• Capacidade técnico‐pedagógica para o exercício da docência; 

• Costura profissional e pessoal pautada em princípios éticos compatíveis com os valores 

Institucionais; 

• Compromisso com a aprendizagem e com a formação profissional dos alunos; 

• Capacidade para relacionar‐se de forma coerente em um ambiente coletivo. 

 

Nesse processo, foram também estabelecidos os critérios necessários para possíveis 

substituições eventuais e efetivas dos docentes. Também foram definidas algumas metas 

relativas ao perfil do corpo docente:  

 Aumentar o número de bolsas de estudos de Pós‐graduação latu e stricto sensu;  

 Apoiar a participação de professores e alunos no Seminário de Pesquisa da Estácio, realizado 

todo mês de outubro, com apresentação de trabalhos de pesquisa e artigos científicos e  

 Apoiar a participação de professores em congressos nacionais e internacionais.  

 

O TERMO DE SANEAMENTO nº 13/2012 ainda estabelece que a IES deverá demonstrar a 

implementação das seguintes condições institucionais para os docentes: Políticas de 

capacitação e de acompanhamento do trabalho docente; Plano de Carreira Docente 

difundido na comunidade Acadêmica, um quinto do corpo docente em regime de tempo 

integral (Decreto 5.786/2006 ‐ Art.1º). 

 

A IES tem dado continuidade à capacitação e qualificação de seus profissionais (áreas 

acadêmica e administrativa), com treinamentos específicos realizados para as áreas 

administrativas e o PIQ – Programa de Incentivo à Qualidade Docente disponibilizado para os 

docentes. O corpo docente é composto por profissionais que atuam no mercado educacional e 

profissional. O Programa de Incentivo à Qualificação Docente (PIQ) oferecido pela IES 

congrega diferentes ações dentre as quais se destacam aquelas voltadas para o aprimoramento 

acadêmico, na perspectiva da formação continuada, e as voltadas para a titulação acadêmica. 

O PIQ Formação Continuada é elaborado com o objetivo de propor uma reflexão sobre a 

prática docente. É composto por uma matriz aberta em que são incluídos temas ligados à 

prática pedagógica, tais como: Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de Ensino, 

Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e Relação Professor aluno, entre outros. O PIQ 
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Mérito se desdobra em duas ações. A primeira, voltada ao reconhecimento e incentivo à 

produção científica, é o Concurso Nacional Interno de Produção Científica, Trabalhos de 

Extensão e Ensaio que premia, anualmente, 70 trabalhos. A segunda é a concessão de bolsas 

para cursos de pós-graduação stricto sensu, de programas internos e externos, com o objetivo 

de estimular a titulação do professor para atender as necessidades das áreas de conhecimento: 

Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Educação e Licenciaturas, Tecnologias da 

Informação, Saúde, Engenharias, e Gestão. 

 

Integram também o PIQ o Fórum Nacional de Docentes e a Remuneração Variável do 

Docente. Em 2013, duas professoras foram contempladas com bolsas de estudo para 

Doutorado e uma para Mestrado, em função de seus desempenhos (avaliações realizadas 

pelos Discentes e Coordenadores, no processo de Autoavaliação Institucional – CPA). 

 

 



DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

OBJETIVOS 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Assegurar a coerência das 

políticas de pessoal, de 

carreiras do corpo docente e 

corpo técnico administrativo, 

seu aperfeiçoamento, seu 

desenvolvimento profissional e 

suas condições de trabalho 

com as políticas firmadas em 

documentos oficiais. 

Foi realizada a reestruturação do quadro de 

Docentes da IES 

 

O plano de Cargos e salários está devidamente 

protocolado no DRT; conforme previsto em seu 

PDI. 

 

Disponibilizadas Bolsas de Estudo para realização 

de Doutorado (01 bolsa) e Mestrado (01 bolsa), 

para docentes da IES, conforme política de 

desenvolvimento prevista no PDI. 

 

Continuidade no treinamento e capacitação de 

funcionários. (por exemplo, curso específico para 

funcionários da área administrativa e PIQ para 

docentes.). 

Necessário consolidar Plano de Cargos 

e Salários para o pessoal Técnico-

Administrativo 

Existência do Núcleo de Apoio ao 

Discente e o Núcleo ao Docente Esses 

núcleos funcionam no campus Gilberto 

Gil e estão e têm como objetivo auxiliar e 

apoiar no processo de desenvolvimento 

dos discentes e docentes. 

 

Existência de políticas de pessoal 

definidas na Instituição. 

 

A IES disponibiliza Programa de 

Incentivo à Qualificação Docente (PIQ), 

por meio de ferramenta de EAD. 

Acompanhar e apoiar o 

constante aprimoramento do 

Corpo Docente. 

 

Avaliação semestral do corpo docente (avaliação 

interna) pelos estudantes e coordenadores (anexo 

3). 

 

Desenvolvimento de treinamentos sobre temas 

específicos para os docentes, por meio de 

tecnologia EAD (PIQ – cursos sobre elaboração de 

questões de prova, aprendizagem, etc.). 

 

Normalização do processo de seleção para 

contratação de docentes (critérios para contratação, 

avaliação de currículos e aulas expositivas para 

banca). 

Estimular desenvolvimento de 

pesquisas e publicações por parte dos 

docentes. Poucos docentes apresentam 

Publicações acadêmicas (na avaliação 

externa do curso de Nutrição foi 

identificado que 59% dos docentes 

desse curso não apresentam 

publicações nos últimos três anos) 

 

Necessário adequar práticas 

pedagógicas e métodos de avaliação 

aos instrumentos de avaliação do MEC 

(ENADE, por exemplo). 

Elaboração de banco de questões para 

auxiliar metodologia de avaliação pelos 

docentes. 

 

A Instituição possui Plano de Carreira 

docente definido. 

 

As pesquisas realizadas junto ao corpo 

discente (avaliação interna) mostram 

bom desempenho dos Docentes em sala de 

aula (Anexo 3). 

Acompanhar e apoiar o 

constante aprimoramento do 

corpo técnico-administrativo. 

Introdução da Ginástica Laboral na rotina dos 

profissionais da área administrativa. 

 

Necessidade de dar continuidade ao 

processo de capacitação do corpo 

técnico-administrativo, a exemplo do 

Disponibilização de Bolsas de Estudo para 

realização de Mestrado, para docentes da 

IES (política de desenvolvimento prevista 
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Treinamentos específicos para o corpo técnico 

administrativo, ministrados por professores da 

própria Instituição.  

corpo docente. no PDI). 

 

Propiciar a formação do corpo 

docente em práticas de EAD 

(disciplinas). 

 

Continuidade de treinamentos específicos para 

professores (Como elaborar questões para provas, 

Aprendizagem, etc.) 

Adequação de novas salas para disciplinas em 

EAD. 

Alguns docentes ainda apresentam 

dificuldades com ambiente da 

Webaula. 

Formação de seu próprio Quadro Docente, 

por meio de capacitação interna. 

Permanece o crescente interesse dos 

Docentes com o tema EAD. 

 

Aprimorar as condições 

institucionais para os docentes. 

 

Continuam sendo adquiridos novos equipamentos 

para apoio às práticas pedagógicas, visando suprir 

demanda dos docentes, conforme previsto no PDI 

(na última Pesquisa Interna (2013), 75% dos 

discentes consideraram a disponibilidade de 

recursos audiovisuais para sala de aula como muito 

bom ou bom – evolução em relação a ciclos de 

avaliação anteriores) 

 

A IES utiliza os sites ADP.com.br  

ADPWeb.com.br, na Internet, para divulgação de 

informações como pagamentos, cadastro, etc. (área 

restrita para docentes e acesso por meio de senhas 

individualizadas). 

 

 

 

 

 

 

 

Reestruturação da sala de professores, com a 

ampliação de espaço destinados ao 

desenvolvimento de atividades pelos professores 

(nova sala com computadores, acesso a internet, 

etc,) 

Nem sempre existe disponibilidade de 

equipamentos audiovisuais para os 

professores (indisponibilidade dos 

equipamentos por excesso de demanda 

dos docentes), apesar da evolução no 

quantitativo de equipamentos 

disponibilizados pela IES (aquisições 

de novos equipamentos), a cada ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o Relatório da Avaliação 

Externa do curso de NUTRIÇÃO 

(2013), “...embora existam alguns 

gabinetes de trabalho para docentes 

em tempo integral, estes são 

insuficientes considerando o número 

de professores contratados nesta 

condição.” 

São disponibilizados diversos 

equipamentos para apoio às práticas 

pedagógicas, em sala de aula (notebooks, 

equipamentos audiovisuais, etc.). 

 

 

Sala dos professores bem estruturada 

(computadores, sala de reuniões e 

atendimento, etc.). 

 

Remuneração realizada sistematicamente, 

conforme previsto em seus documentos 

oficiais e estabelecido em legislação 

trabalhista. 

 

Divulgação de contracheque e 

informações sobre relações trabalhistas 

em site da Instituição (área restrita para 

docentes e acesso por meio de senhas 

individualizadas). 

 

Estruturas das salas de aula adequadas 

para o desenvolvimento das práticas 

docentes. 

 

 

 



 46 

DIMENSÃO 5: Políticas de Pessoal 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Formação do corpo 

docente em práticas de 

EAD (disciplinas). 

 

Desenvolvimento de treinamentos específicos para 

professores (tutores) 

 

Projeto para ampliação adequação de novas salas para 

disciplinas em EAD. 

 

Conhecimento das práticas de EAD. 

 

Envolvimento e interesse dos Docentes 

com o tema EAD. 

Assegurar condições 

institucionais para apoiar 

a atuação e capacitação os 

docentes. 

 

Continuidade no processo de aquisição de equipamentos 

para apoio às práticas pedagógicas em sala de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação de contracheque e informações sobre 

relações trabalhistas em site da Instituição (área restrita 

para docentes e acesso por meio de senhas 

individualizadas). 

 

Benefícios para docentes e administrativos: 

Plano de Saúde AMIL e MEDIAL 

• Plano Odontológico AMIL 

• Vale Transporte 

• Auxílio alimentação 

• Bolsas de estudos (graduação (90%) e pós‐graduação 

lato – sensu) para o funcionários 

• Bolsas de estudos na graduação para dependentes 

diretos (cônjuge e filhos) 

 

Apesar da existência de diversos 

equipamentos para apoio às práticas 

pedagógicas, nem sempre existe 

disponibilidade desses equipamentos 

para os professores (indisponibilidade 

dos equipamentos por excesso de 

demanda dos docentes). 

São disponibilizados diversos 

equipamentos – projetores, caixas de 

som, etc. - para apoio às práticas 

pedagógicas, em sala de aula. 

 

Sala dos professores bem estruturada 

(computadores, sala de reuniões e 

atendimento, etc.). 

 

Remuneração realizada sistematicamente, 

conforme previsto em seus documentos 

oficiais e estabelecido em legislação 

trabalhista. 

 

Estruturas das salas de aula adequadas 

para o desenvolvimento das práticas 

docentes. 
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Recomendações da CPA: 

 Atender às sugestões das avaliações externas dos cursos em relação à disponibilidade 

de salas para os docentes tempo integral. 

 Continuar com o incentivo à participação docentes no PIQ (capacitação dos docentes 

utilizando metodologia EAD) 

 Os resultados da autoavaliação (CPA), em 2013, indicaram que a percepção dos 

discentes em relação ao atendimento na Secretaria melhorou. Recomenda-se dar 

continuidade aos treinamentos específicos para os profissionais que atuam nesse setor 

da IES.  

 

 

DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 O TERMO DE SANEAMENTO nº 13/2012 estabelece que a IES deverá implantar conselhos 

superiores que cumpram os regimentos estatutários. Observa-se que para atender os requisitos 

estabelecidos a instituição desenvolveu práticas no sentido de documentar as reuniões dos 

conselhos, Colegiados e NDEs e organizar a documentação referente a esses órgãos formais 

(conforme previsto no plano de melhorias definido em 2012). Esses documentos demonstram 

que a gestão da IES está estruturada em conformidade aos parâmetros normativos instituídos 

na legislação vigente. Segundo parecer da última avaliação in loco da IES, que ocorreu entre 

abril e agosto de 2013, dos Cursos de  Farmácia e Nutrição, os Colegiados de Cursos e NDEs 

encontram-se devidamente estruturados junto aos respectivos Cursos, com realização de 

reuniões registradas e formalizadas em documento específico (ATAS), com pautas de 

discussões direcionadas com ações para o PPC e Práticas Pedagógicas. Parte do comentário: 

“O NDE reúne-se na frequência de 3-4 reuniões por semestre e tem atuação excelente 

participando na concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC do curso”. 

“O colegiado do curso apresenta representatividade muito boa e é constituído por seis 

membros [...] Os membros reúnem-se ordinariamente 2 vezes por semestre para atender e 

encaminhar questões pertinentes ao curso, conforme análise das atas verificadas in loco.  

 

A sua organização e estrutura estão dispostas nos documentos oficiais da IES (PDI, PPI, etc.) e 

divulgada no portal institucional (WEBSITE) de forma acessível ao conhecimento da 
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comunidade interna e externa; a estrutura organizacional proposta nos documentos oficiais da 

IES (estatuto, regimento, organograma, regulamentos internos, normas acadêmicas, entre 

outros) está totalmente implantada e em funcionamento de forma eficaz. Os órgãos colegiados 

encontram-se instituídos e em funcionamento  

 

No ano de 2013, a Instituição reestruturou e implementou o PDI (incorporando duas 

dimensões - técnica e política) para o quinquênio 2013 – 2017. Informou neste Documento 

que tomou como base o diagnóstico estratégico, os resultados dos processos de avaliação 

institucional e a visão de futuro da IES, estabelecida na tabela 4 – Estratégias de Curto e 

Médio prazo (2013-2017) com objetivos e ações. Algumas metas institucionais: dar 

continuidade aos cursos já existentes e implantar novos cursos de graduação, superior de 

tecnologia e pós-graduação em todas as áreas de sua atuação, nas modalidades presenciais; 

Continuar o processo de cadastramento dos Grupos de Pesquisa no CNPQ, em diferentes áreas 

do conhecimento; Reorientar 1/3 das bolsas de iniciação científica para projetos associados a 

programas prioritários de pesquisa e pós-graduação. (pg. 26; 216 / PDI) 

 

Consta no PDI da Instituição que a política de gestão é participativa e colegiada, definida no 

seu Estatuto e no seu Regimento Interno, preocupa-se com a formação acadêmica e técnica de 

seus gestores, sendo representada pelos órgãos Normativos, Consultivos e Deliberativos, 

composto no Organograma da Instituição por: Órgãos Colegiados Superiores - Conselho 

Universitário (CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); Órgãos 

Suplementares - Núcleo Docente Estruturante (NDE), Colegiados de Curso e Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) - órgão colegiado, autônomo e com representatividade de todos 

os segmentos da IES. Esses órgãos encontram-se instituídos em pleno funcionamento de suas 

atividades. (pg.118 - PDI; 52 - SAN) 

 

Os Gestores utilizam os resultados dos processos de avaliação externa e autoavaliação da IES 

para o direcionamento de seus investimentos. Exemplo dessa prática são as melhorias 

introduzidas na estrutura dos Laboratórios de Informática, criação de laboratórios específicos e 

auditório; adequação da estrutura de atendimento (Secretaria), do Espaço Estágio Emprego 

(E3), da Pós-graduação e sala dos Docentes; aquisição de acervos, equipamentos audiovisuais, 

e outros. No último ciclo da Pesquisa Institucional (2013), a avaliação realizada pelos 

discentes sobre a Qualidade da infraestrutura da instituição indicou, que 78% do corpo 
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discente considera a mesma como boa ou excelente. Esse resultado se constitui em evidência 

da eficácia das ações implantadas pela IES. 

 

A IES também desenvolveu o Programa de Excelência em Gestão – PEG para possibilitar o 

acompanhamento de resultados dos indicadores de qualidade da Gestão e dos seus Processos. 

Outro programa de monitoramento da qualidade dos processos utilizado pela IES é o Sistema 

de Qualidade Estácio que através da análise de indicadores, apresenta resultados mensais, a 

exemplo da Secretária de Atendimento ao Discente que envia os “Formulários de Avaliação 

do Atendimento” preenchido com o nível de satisfação dos discentes. 

 

 

 



DIMENSÃO 6: Organização e gestão da Instituição 

 

 

OBJETIVOS 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Assegurar a coerência da 

organização e da gestão da 

Instituição com as políticas 

firmadas em documentos 

oficiais. 

Formalização e organização em 

documentos específicos (Atas de 

reuniões, etc.) da atuação dos órgãos 

gestores da IES. 

 

Formalização das competências dos 

órgãos Colegiados Superiores: Conselho 

Universitário (CONSUNI) e Conselho 

De Ensino, Pesquisa E Extensão 

(CONSEPE), encontram-se instituídas 

no PDI e Relatório Termo de 

Saneamento. 

 

Restruturação no PDI, Sistema de 

Gestão da Instituição - organograma 

(Reitoria formada pelo Reitor e 3 pró‐
reitorias: Pró-Reitoria de graduação; 

Pró-Reitoria de pós‐graduação, pesquisa 

e extensão e Pró-Reitoria de 

Administração e Finanças). 

 

Observa-se que alguns Conselhos 

(principalmente e Colegiados de Curso 

necessitam sistematizar suas práticas de 

atuação como forma de consolidar a 

participação dos atores acadêmicos no 

processo decisório da IES. 

 

A Instituição conta com diversos órgãos 

representativos da comunidade 

(Conselhos, Colegiados, CPA, NDE) 

como previstos em seu PDI. 

 
Órgãos representativos na área 

acadêmica – NDE – Núcleo Docente 

Estruturante e Colegiados de Curso, 

atuando de forma mais efetiva nos 

processos decisórios da IES no que 

tange ao PPC. 

 

Fortalecer o trabalho e 

autonomia da CPA, tendo em 

vista o aprimoramento do 

ensino e serviços ofertados 

pela IES. 

Utilização dos dados avaliativos e 

recomendações da CPA para a gestão da 

IES.  

Cultura de controle e 

planejamento existente na IES 

Comprometimento dos 

Coordenadores e Gestores da IES 

com o processo de autoavaliação 

institucional 

Metodologia de Autoavaliação 

Necessidade de otimizar práticas 

para divulgação dos resultados 

da autoavaliação 

Oportunidade de melhorias nas 

práticas para sensibilização do 

corpo docente para o processo de 

autoavaliação 
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consolidada 

Ferramenta de TI desenvolvida 

para apoiar processo de 

autoavaliação 

Autonomia da CPA para 

desenvolver suas atividades 

Necessidade de intensificar o 

acompanhamento dos planos de 

melhoria definidos pelos cursos e 

IES em função da autoavaliação 

 

Funcionamento, 

representação e autonomia 

dos Conselhos Superiores. 

Formalização da atuação efetiva dos 

conselhos CONSUNI E CONSEPE, 

com definição das diretrizes e as 

políticas de pesquisa, bem como os seus 

desdobramentos, conforme previsto no 

PDI e indicado no Termo de 

Saneamento. 

 

Formalização das atividades 

desenvolvidas pelos conselhos e NDE 

em documento específico (Atas) 

 

Reestruturação para Pesquisa e 

Iniciação Cientifica ( Organização do 

Colegiado de doutores, Revisão do 

Comitê Científico e do Regulamento 

institucional de pesquisa e iniciação 

científica, Publicação da revista 

eletrônica, Lançamento dos editais para 

seleção de projetos de pesquisa de 

professores, de bolsas PIBIC e do 

programa de bolsas voluntárias). 

 
Reestruturação para o Núcleo de 

Extensão (Revisão do Regulamento 

institucional de extensão, Planejamento 

Núcleo de Pesquisa constituído, mas 

publicações dos professores é reduzida -  

Informação do relatório avaliação 

externa do  curso de Farmácia 

(abril/2013) avalia que “A produção 

científica, cultural, artística ou 

tecnológica dos docentes do curso é 

baixa”. O mesmo fato é relatado no 

relatório da Avaliação Externa do 

curso de Nutrição (agosto/2013) “Em 

relação à produção acadêmica, 59% dos 

docentes não apresentaram produção 

acadêmica com provada nos últimos 3 

anos” 

 

 

 

Pesquisa e Iniciação Científica: Núcleo 

de Pesquisa com Políticas de Produção 

Científica –  

A Pesquisa em Ação,  

 Programa de Incentivo à Iniciação 

Científica, Revista Ciência (In) 

Cena,  

 Produtos da Produção Científica, 

Criação de Grupos de Pesquisa,  

 Editais para seleção de projetos de 

pesquisa, Organização de Eventos 

(seminários de pesquisa, encontros). 

 

O Núcleo de Pesquisa colabora com a 

realização do Congresso de Graduação 

(CONGRAD), no segundo semestre do 

ano letivo, promoção da Pró-Reitoria de 

Graduação e das Coordenações de 

Curso. 

 
Núcleo de Extensão (Criação do 

Anuário de Atividades de Extensão, 

com a organização e compilação por 

curso e na IES como um todo de todas 

as atividades ocorridas nos últimos 3 

anos). 
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e realização de atividades extensionistas 

(Programa, Cursos, Projetos, 

Publicações, Eventos) institucionais e 

no âmbito de cada curso, via 

Planejamento Estratégico do Curso 

(PEC). 

 

Implantação da Revista Eletrônica 

“Ciência (In) Cena” no Sistema SEER 

Realização do 1º Seminário de Pesquisa 

Estácio FIB no CONGRAD 

 

Realização de apresentação de trabalhos 

em andamento e ou concluídos de 

professores da Estácio FIB (Pesquisa 

em Ação) 

 

Apoiar a ampliação da equipe do CEP. 

 

Restabelecer parcerias com a FAPESB e 

outros órgãos de fomento. 

 

Estudar viabilidade para Pesquisa 

Aplicada. 

 

Inclusão da pesquisa Estácio FIB no G8. 

 

Realização das Oficinas de Projeto de 

Pesquisa. 

 

Funcionamento, 

representação e autonomia 

dos Colegiados de Curso. 

 

 

 

Reestruturação do NDE – Núcleo 

Docente Estruturante - de vários cursos 

da IES (graduação e graduação 

tecnológica), com formalização das 

atividades desenvolvidas em documento 

especifico (Atas) 

Colegiados podem atuar de forma mais 

sistematizada  nas discussões relacionadas 

com os processos de avaliação dos cursos 

(externa e interna) 

 

Comprometimento dos coordenadores e 

docentes com objetivos dos cursos. 

 

Órgãos representativos na área 

acadêmica – NDE – Núcleo Docente 

Estruturante e Colegiados de Curso, 
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Elaboração pelos NDEs dos cursos de 

graduação de um Manual de Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

 

buscando intensificar suas práticas, de 

forma a consolidar a participação dos 

atores acadêmicos no processo decisório 

da IES). 

 

  



 

Recomendações da CPA: 

 Intensificar atuação do CONSEPE - Conselho Superior de Ensino, pesquisa e 

Extensão, como forma de agilizar a implantação das ações que compõem o Termo de 

Saneamento firmado junto ao MEC. 

 Sistematizar atuação do Núcleo de Pesquisa, priorizando processo de publicações do 

corpo docente e discente. 

 

 

DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

No que concerne às Instalações Gerais, os investimentos do Centro Universitário Estácio da 

Bahia – ESTÁCIO FIB são coerentes com as diretrizes definidas em seu PDI. No nível físico 

a instituição conta com um espaço adequado para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas e tecnológicas: salas de aula, biblioteca, laboratórios específicos, equipamentos de 

informática, áreas de eventos e de lazer. Os níveis da gestão administrativa, acadêmica e 

tecnológica se encontram fisicamente próximos o que possibilita o atendimento às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, a partir de: planejamento estratégico, planejamento curricular, 

planejamento de ensino, rede e Sistema de Informações Acadêmicas (SIA), programas de 

qualificação docente e discente. 

 

A ESTÁCIO FIB manteve em 2013 o funcionamento dos dois campi: Gilberto Gil e Fratelli. 

A Instituição continua investindo em sua infraestrutura física – conforme previsto em seu PDI 

- tendo em vista a maximização dos resultados no ensino, na pesquisa, na extensão e na 

administração (equipamentos para laboratórios de Engenharia, Biblioteca campus Fratelli 

Vita, adequação salas para EAD, rede Wifi, etc.). O Campus Gilberto Gil possui 173 salas de 

aula, 51 laboratórios específicos de cada área: saúde, ciências sociais e humanas, tecnológica e 

engenharias e gastronomia, 18 laboratórios de informática. O Campus Fratelli Vitta, localizado a 

Rua Barão de Cotegipe, 147, Bairro Calçada ampliou o seu espaço físico e agora conta com 

54 salas de aula, 04 laboratórios de informática, 02 laboratórios de saúde, cantina (passou por 

reformas em 2012) e 12 sanitários (feminino, masculino, necessidades especiais). As salas de 

aula são estruturadas para acomodar de 25 a 60 alunos, possuem luminosidade e ventilação 

adequadas. Algumas salas possuem recursos de sonorização e projeção (retroprojetor e tela de 

projeção), possibilitando sua utilização para EAD.  
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Recursos de projeção e som também são disponibilizados para a comunidade acadêmica por 

meio de agendamentos prévios (necessário aumentar o número de equipamentos). Os dois 

campi (Gilberto Gil e Fratelli) também possuem bibliotecas, com acervo necessário para a 

utilização pelos docentes e discentes. A Estácio FIB possui uma rede informatizada de 

bibliotecas que disponibiliza aos usuários - alunos, professores, funcionários e comunidade - 

um acervo composto por 82.303 livros; uma coleção de 686 títulos de periódicos. e 871 fitas 

de vídeos. Tanto as bibliotecas (Campi Gilberto Gil e Fratelli), como os laboratórios de 

informática e outros específicos dos cursos receberam investimentos por parte da IES 

(aquisição de livros, novos equipamentos de informática e melhorias de infraestrutura). 

 

 

 

Nas últimas pesquisas interna (2012 e 2013) realizadas junto ao corpo docente e discente da 

IES, a maioria dos discentes consideraram as condições dos laboratórios satisfatórias. 

Entretanto, permanece a necessidade da IES continuar com investimentos na aquisição de 

novos equipamentos (gráfico abaixo).  
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Observa-se, também, o grau de satisfação do corpo discente com a Biblioteca disponibilizadas 

nos Campi. Em 2013.1 apenas 17% do corpo discente se mostrou insatisfeito com as 

condições das bibliotecas. Este resultado representa uma evidência da eficácia dos 

investimentos realizados pela IES nas suas bibliotecas, nos últimos ciclos. 

 

As acomodações para os docentes e coordenadores passaram por melhorias em 2012 e 

também são consideradas adequadas e coerentes com as premissas estabelecidas em seu PDI, 

bem como, as instalações para atendimento aos discentes (pós-graduação e Secretaria), 

criação do núcleo Integrado de Psicologia, brinquedoteca, espaço Pilates, instalação WIFI, 

aquisição de computadores, criação do laboratório 3D, IMAC, reestruturação do RTVC. No 

Campus Fratelli Vita também foram realizadas melhorias na Biblioteca e laboratórios.  

 

As melhorias continuaram em 2013 sendo implantados: Laboratório de Práticas Pedagógicas, 

Laboratório de Eletricidade e Circuito, Consultórios de Enfermagem (3 unid.), Restaurante de 

Gastronomia, Laboratório de Máquinas, Laboratório de Automação e Robótica, Laboratório 

de Arquitetura de Computadores, Laboratório de Psicologia Social e Saúde – LPSS, 

Consultório Infantil de Psicologia, Laboratório de Análises Clínicas. 

 

A pesquisa realizada em 2013.1 junto ao corpo docente e discente, 53% dos discentes 

considerou a disponibilidade de equipamentos “extremamente satisfeito” ou “satisfeito – 1% 
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superior ao ciclo anterior 2012.2 (52%), caracterizando o investimento que a IES tem 

realizado com equipamentos de informática e tecnologia. 

 



DIMENSÃO 7: Infraestrutura física 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Assegurar a coerência da infraestrutura 

física, especialmente à de ensino e de 

pesquisa, Biblioteca, recursos de 

informação e comunicação com o 

estabelecido em documentos oficiais. 

 

A IES deverá demonstrar a 

implementação de instalações gerais 

para o ensino, para a pesquisa (quando 

for o caso), para a prática de esportes, 

atividades culturais e de lazer, espaços 

de convivência, e para laboratórios 

didáticos e de pesquisa em quantidade e 

qualidade adequadas. (Termo de 

Saneamento nº 13/2012) 

Em 2013, continuaram as 

implantações de alguns laboratórios 

da Instituição (Práticas Pedagógicas, 

Psicologia Social e Saúde, Análises 

Clinicas, por exemplo). 

 

Criação do Espaço Estágio Emprego 

 

Reforma biblioteca do campus 

Fratelli Vita. 

 

Aquisição de 380 computadores 

 

Criação do Laboratório IMAC 

 

Implantou Espaço Brinquedoteca e 

Pilates 

 

Desenvolvidas políticas 

institucionais de conservação, 

atualização, segurança e de estímulo 

à utilização adequada dos recursos 

físicos, tecnológicos e didático-

pedagógicos, que dão suporte às 

atividades acadêmicas e 

administrativas. 

Dar continuidade aos 

investimentos em 

laboratórios, 

principalmente, nos cursos 

de Engenharia (Elétrica, 

Mecânica, Petróleo e Gás) 

 

 

Política de priorização dos 

investimentos em função 

das avaliações internas e 

critérios estabelecidos em 

seu PDI. (Consta no PDI 

atualizado, tabela com 

Planejamento Financeiro 

para o quinquênio 2013 – 

2017). 

 

Conclusão da Revisão do 

PDI para o ciclo 2013 – 

217) 

 

 

Permanece a 

necessidade de ajuste 

nos laboratórios, 

segundo os  

Índices de satisfação 

do corpo discente, 

nesse quesito,  na 

avaliação interna:  

2011 = 44%; 

2012 = 47%;  

2013 = 55%  

 

Melhorar as Instalações gerais 

 

 

Reforma e melhorias no espaço para 

coordenações e professores (novo 

layout). 

 

Reforma e melhorias no Bloco 5. 

Condições de instalação 

das coordenações e 

Professores oferecem 

oportunidades de melhoria 

nas  salas para professores 

A Instituição possui 

estrutura de salas de aulas 

e áreas de circulação e 

convivência adequada, 

coerente com as 

Planos de 

reestruturação da 

coordenação, novo 

auditório, nova 

secretaria, central de 
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Reestruturação das instalações para 

atendimento aos docentes e 

discentes da Pós-graduação 

 

Novas salas de aula e infraestrutura 

para docentes e área administrativa 

no Campus Fratelli Vita. 

 

Aquisição de 600 carteiras 

universitárias (400 GG e 200 FV) 

TI – fragilidade apontada 

por avaliadores externos) 

 

 

informações de seu PDI. empregos e estágios e 

Sala de ingresso e 

matrícula realizados 

em 2011. 

Melhorar as condições da Biblioteca 

Fratelli Vita: acervo, serviços e espaço 

físico. Apesar da existência de diversos 

equipamentos para apoio às práticas 

pedagógicas, nem sempre existe 

disponibilidade desses equipamentos 

para os professores – a demanda de 

equipamentos pelos professores é 

superior à quantidade de equipamentos 

disponibilizados IES. 

 

 

Reforma e melhorias no espaço da 

Biblioteca (principalmente Fratelli 

Vita). 

 

Aquisição de novos livros para 

acervo (campi Gilberto Gil e 

Fratelli) – R$545 mil de 

investimentos. 

Possibilidade de melhorias 

na estrutura da biblioteca 

(ex: espaço para pesquisa, 

principalmente no Campus 

Fratelli Vita) 

 

A Biblioteca possui 

poucos periódicos 

impressos (Relatório 

MEC Avaliação 

Externa de curso em 

2013) 

Biblioteca estruturada e 

com bom acervo. 

Na avaliação interna 

de 2012.2, 75% dos 

discentes consideram 

as condições da 

Biblioteca como boas 

ou muito boas. Na 

avaliação 2013.1, 58%. 

 

 



Recomendações da CPA: 

 Continuar com melhorias na disponibilidade de equipamentos audiovisuais para 

utilização pelo corpo docente (aquisição de novos Aparelhos de data show). 

 Melhorar os periódicos impressos na biblioteca do Campus Gilberto Gil. 

 Dar continuidade à adequação de alguns laboratórios (principalmente, área de exatas). 

 

 

DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O Projeto de Avaliação Institucional do Centro Universitário da Bahia
 
 foi elaborado para 

atender à Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação 

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

Superior (CONAES) e a Comissão Própria de Avaliação (CPA) em cada IES do Sistema 

Federal de Ensino. 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA – existe desde 2004 e permanece atuante na IES. 

Constituída por representantes da comunidade acadêmica (04 docentes, 03 discentes, 04 

funcionários administrativos e 02 representantes da sociedade) é responsável por seu processo 

de autoavaliação, conforme diretrizes do SINAES. Atualmente, a CPA passou por novas 

indicações estando regulamenta pela Portaria nº 8 datada 1º de Março 2013 – Art. 1º - Nomear 

os novos membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA.   

 

A CPA possui uma metodologia de autoavaliação consolidada (descrita no início deste 

documento) e conta com apoio dos setores acadêmicos e administrativos da IES para o 

desenvolvimento de suas atividades - conforme previsto em seu PDI. No seu Regimento 

Interno, se encontram definidos seus princípios, finalidades, objetivos, direitos, deveres, 

atribuições, regime, mandatos e composição. Também possui um Informativo próprio 

(CPANews), de circulação bimestral – e-mail - onde são divulgadas informações sobre o 

processo de Avaliação da IES. 

 

No recredenciamento do Centro Universitário, ocorrido em 2008, utilizando os referenciais da 

legislação vigente, orientações do MEC, diretrizes da CONAES e o instrumento de avaliação, 

o Centro Universitário Estácio da Bahia foi classificado com o conceito BOM de qualidade. O 

seu IGC atual é 3 (dezembro/2013). Em 2013, três cursos de graduação da IES foram 
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submetidos a avaliações externas (Farmácia (conceito final 3), Petróleo e Gás (conceito final 

3) e Nutrição (conceito final 4)). Na tabela abaixo, pode-se observar os conceitos dos cursos 

da IES, em função do ENADE 2012.  

 

 

Distribuição dos Conceitos por Curso – ENADE 2012 

 

Anualmente, a CPA realiza duas pesquisas internas para subsidiar seu processo de 

autoavaliação. Nas pesquisas, os discentes avaliam o desempenho dos docentes, seus cursos e 

a IES. O corpo docente também avalia os coordenadores dos cursos, os próprios cursos 

(PPCs, etc.) e a infraestrutura oferecida pela IES. A metodologia utilizada pela CPA, também 

contempla o acompanhamento dos Planos de Melhorias estabelecidos para os cursos e IES, 

bem como os Planos específicos para participação no ENADE. Segundo seu Regimento, 

compete à Comissão:  

 

1. Conduzir os processos de avaliação internos da Instituição;  

2. Sistematizar e prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais – INEP;  

3. Coordenar o processo de elaboração do Planejamento Estratégico da FIB;  

4. Acompanhar sistematicamente os principais projetos estabelecidos no Planejamento 

Estratégico da FIB;  

5. Coordenar o processo de diagnóstico dos principais problemas enfrentados pela instituição 

(insumos para o Planejamento Estratégico);  

6. Coordenar e acompanhar os processos de avaliação externa da instituição;  

7. Acompanhar a evolução do tema Avaliação do Ensino Superior junto ao MEC, no sentido 

de manter a instituição atualizada sobre esta discussão. 



 63 

Nos processo de avaliação externa da IES (cursos), a CPA tem recebido bons feedbacks sobre 

sua atuação. Segundo o relatório de Avaliação Externa da IES 2008 (credenciamento do 

Centro Universitário), “ficou claro que a mesma (CPA) procura manter um alinhamento de 

conduta com os objetivos estabelecidos no regimento interno. É realizado um evento anual 

aonde os docentes são reunidos e discutem os resultados das avaliações do ENADE e da 

auto-avaliação interna. Nesse evento são traçadas estratégias para recuperar os pontos 

fracos e fortalecimentos dos pontos fortes constados pela CPA. Na reunião com a CPA se 

percebe um comprometimento com o trabalho exercido por esta. A IES apresentou 

documentos de ações baseadas nos resultados do ENADE, de acordo com os cursos 

avaliados. Ainda, segundo a última avaliação externa sofrida pela IES, a CPA “Percebe-se 

que na IES, a CPA se constitui em um de seus mecanismos de autoavaliação. 

“Sistematicamente, essa comissão realiza avaliações do desempenho e iniciativas 

desenvolvidas pela IES”. 

 

Em 2013 foram realizadas duas pesquisas internas semestrais com a comunidade acadêmica. 

As tabelas abaixo apresentam os resultados das avaliações realizadas pelos discentes sobre a 

IES. Os resultados das pesquisas apontam para a necessidade da IES dar continuidade a seus 

esforços para a melhoria dos setores que atuam no atendimento aos discentes (principalmente 

Secretaria e Laboratórios). Os dois indicadores apresentam insatisfação, Secretaria em 2013.1 

69% dos discentes ainda percebem os serviços da Secretaria de Alunos como “Regular”, 

“Deficiente” ou “Muito Deficiente”, comparado a 2012.2 com 64%. Consta no PDI 

investimento em 2012 para melhoria da estrutura de Atendimento ao discente.  
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Laboratórios específicos apresentou satisfação em 2013.1 com 75% e 2012.2 com 76%. Estes 

resultados estão refletido de forma diferenciada nos relatórios de reconhecimento de 2 (dois) 

cursos da instituição em 2013, onde consta elogio para o item laboratórios. Reconhecimento 

Curso Nutrição agosto / 2013 (visita in loco), análise“ Os laboratórios ou outros meios 

implantados de acesso à informática para o curso atendem de maneira excelente os aspectos 

exigidos pela avaliação, o que foi confirmado nas reuniões com docentes e discentes.” 

Reconhecimento Curso Farmácia em abril / 2013 (visita in loco), análise “A IES dispõem de 

17 laboratórios de informática com 25 computadores cada e com acesso à internet, 

suficientes para atender aos alunos. Alguns destes laboratórios têm programas de pesquisa 

na área de Farmácia, como o “Molegro Molecular Viewer”. Além disso, a IES disponibiliza 

rede sem fio para os discentes em todos os ambientes”. 

 

 

 

 

 

 

Os resultados relativos à qualidade do atendimento / satisfação geral com a Biblioteca está 

proporcional aos dois períodos, demonstrando a eficácia das melhorias introduzidas 

(principalmente no Campus Fratelli Vita). Em 2012.2 - 92% dos discentes estavam no mínimo 

“satisfeitos’ com o desempenho das Bibliotecas. Em 2013.1 esse resultado foi de 83%. Em 

2012, houve investimento de R$ 541.000 na aquisição de acervo (PDI). 
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Entretanto, pode-se observar nas informações do Relatório do MEC - Avaliação Externa -  em 

2013 dos cursos (Farmácia e Nutrição), uma restrição relacionada aos periódicos impressos da 

Biblioteca: “A biblioteca possui poucos periódicos impressos, mas possui assinatura 

“online” de 13 periódicos especializados da editora EBSCOP atualizados em relação aos 

últimos 3 anos”. Assim, entende-se que o acervo bibliográfico e Sistema de Informações 

Acadêmicas apresentam tendências positivas, se caracterizando com pontos fortes da IES. 

 

Outro resultado que demonstra retorno dos investimentos realizados pela IES  está 

relacionado à disponibilidade dos equipamentos (quadros, datashows, retroprojetores etc), Em 

2013.1, 53% dos discentes esta “extremamente satisfeito” e “ Muito Satisfeito” em relação a 

esse tema. Em 2012.2 o valor desse indicador foi de 52%.  
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O nível de participação dos discentes e docentes nas avaliações internas realizadas em 2013 

apresentam níveis de participação da comunidade acadêmica que asseguram a representatividade dos 

resultados obtidos. A melhoria no índice de participação dos Discentes em 2013.1 ocorreu, 

principalmente, pelo fato do Formulário para a Avaliação Interna ser disponibilizado aos Alunos na 

página inicial do Sistema de Informações Acadêmicas (SIA), sempre que esse ambiente é acessado no 

período destinado à autoavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices de Participação de Discentes e Docentes nas Avaliações Internas 

 

 

CICLO DISCENTES DOCENTES 

2012.1 36,71% 68% 

2013.1 65% 98% 



OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Assegurar a coerência do 

planejamento e da avaliação 

com o estabelecido em 

documentos oficiais. 

Processo de autoavaliação, ciclo 2013, realizado a partir de 

metodologia alinhada com orientações do SINAES, 

documentos oficiais da Instituição e de sua mantenedora. 

 

Gestores da IES identificam 

no processo de 

autoavaliação um 

mecanismo para estabelecer 

suas prioridades. 

Melhorar processo de 

Autoavaliação institucional 

 

 

 

Disponibilização para os Discentes de formulário de 

avaliação interna no acesso ao SIA. 

 

Em 2012.1, foi elaborado Projeto para sensibilização e 

divulgação da Avaliação Interna em parceria com cursos 

de Marketing e Publicidade. A partir desse projeto os 

alunos do segundo período de MKT, sob a coordenação do 

Professor da disciplina de Endomarketing, elaboram as 

peças (camisetas, Twiter, blog, Facebook, banners, etc. - 

Anexo 6) e definem as práticas para auxiliar o processo de 

sensibilização e divulgação dos resultados do processo de 

autoavaliação da IES. Em 2013, foi dada continuidade a 

essa prática. 

 

Liberação de instalações da IES (laboratórios de informática 

e sala específica) para facilitar o desenvolvimento do 

processo de avaliação. 

 

Implantação da rede wifi 

Aquisição de Computadores 

Necessidade de maior sensibilização da 

comunidade acadêmica sobre o processo 

de autoavaliação, principalmente entre os 

discentes.  

 

Melhorar o processo de 

comunicação/divulgação de resultados da 

CPA. Informativo CPANews não é 

elaborado ha dois ciclos. 

No último ciclo, a 

participação dos discentes 

no processo de auto 

avaliação foi maior que nos 

ciclos anteriores. 

 

CPA legitimamente 

constituída e atuante 

(representante dos discentes 

eleitos pelos estudantes 

lideres de sala). 

 

Apoio dos gestores da 

Instituição ao processo de 

autoavaliação. 

 

Metodologia de 

autoavaliação definida e 

alinhada com critérios do 

MEC. 

Assegurar a elaboração do 

Planejamento e ações 

acadêmico-administrativas, a 

partir dos resultados da 

avaliação interna. 

 

Divulgação sistemática dos resultados da autoavaliação para 

a comunidade acadêmica, por meio de reuniões específicas, 

CPA News - site da CPA e sistema SIA. 

 

Acompanhamento da implantação de ações/investimentos 

por parte da IES, que contemplam fragilidades identificadas 

nas avaliações (ex: aquisição de equipamentos, reforma na 

infraestrutura, capacitação de docentes etc.). 

Necessidade de sistematizar divulgação e 

discussão dos resultados da avaliação 

interna – necessário atualizar home page 

da CPA 

Política dos gestores da 

Instituição de valorizar os 

resultados da autoavaliação 

para a definição dos seus 

investimentos. 
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Acompanhar e analisar os 

processos de avaliações dos 

cursos e do ENADE. 

Análise dos Relatórios e das ações desenvolvidas com os 

coordenadores dos cursos. 

 

Projeto para sensibilizar e divulgar resultados do ENADE 

Necessidade de intensificar o processo de 

sensibilização para o ENADE e 

divulgação resultados das avaliações. 

 

 

Valorização dos resultados 

da avaliação para a definição 

de investimentos. 

 

 

 

RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 2013 

 

 

                                  

Potencialidades: 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Farmácia contempla de maneira suficiente a formação dos farmacêuticos. Existe simetria entre o projeto e a formação do 

egresso profissional farmacêutico.. A estrutura curricular do curso apresenta caráter interdisciplinar como princípio norteador da construção do conhecimento. 

Utilizam metodologias presenciais e EAD para até 20% da grade curricular. O TCC está bem regulamentado e oficialmente institucionalizado. A atuação do 

coordenador foi elogiada por todos os segmentos da IES. A presente comissão constatou que o coordenador tem conhecimento aprofundado do PPC do curso, é 

responsável por atender as principais reinvindicações dos discentes e docentes e tem representatividade no Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE) da IES. 

Fragilidades: 

A produção científica, cultural, artística ou tecnológica dos docentes do curso é 

baixa. Cinquenta por cento dos docentes não tem produção científica nos últimos 

três anos, conforme currículo e documentação comprobatória verificados nas pastas 

dos docentes. 

 

As disciplinas on line tem sido motivo de insatisfação por parte de alguns alunos. 

Ações realizadas: 

 

1. Estruturação do NDE do curso  
2. - revisão do PPC com o propósito de garantir as estratégias 

que atendam às Diretrizes Curriculares Nacionais   

3. Adequação do quadro de professores 

4. Participação no processo de autoavaliação institucional 

AVALIAÇÃO EXTERNA  - CURSO DE FARMÁCIA 
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Potencialidades: 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) está de acordo com a Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010. 

 

A atuação da coordenadora é suficiente considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e discentes e 

representatividade nos colegiados superiores. A coordenadora também é responsável pela coordenação do curso de Engenharia de Petróleo e Gás da IES. 

 

O quadro docente informado no formulário e-mec, e confirmado na visita in loco, com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu é de 90% 

(7 doutores e 11 mestres) de um total de 20 professores. 

 

As pastas de cada docente, contém: o currículo Lattes, a cópia da carteira de trabalho e os contratos de trabalho. Comprovou-se nas pastas a presença do 

diploma, certificados, artigos publicados e participações em eventos em conformidade com a sua devida titulação e/ou produção científica. Constatou-se que 

um contingente maior que 80 % do corpo docente efetivo possui experiência profissional (excluída as atividades no magistério superior) de, pelo menos, 3 

anos. 

Fragilidades: 

O perfil profissional do egresso expressa as competências 

profissionais tecnológicas do egresso de maneira insuficiente. 

 

As disciplinas do curso nas áreas de ênfase são mais de caráter 

informativo que de conhecimento pleno se analisadas quanto ao 

número e carga horária das disciplinas e, ainda, ressalta-se a 

existência de poucas aulas práticas e não totalmente cumpridas no 

dia a dia, confirmadas pelos estudantes em entrevista. 

 

A estrutura curricular apresenta pouca flexibilidade, tem previsão 

de disciplinas eletivas e uma optativa e pouca articulação entre a 

teoria e a prática. 

 

1. Revisão do projeto pedagógico. 

2. Compra de acervo bibliográfico para atualização 

3. Incremento das atividades complementares Ex. realização de 7 eventos no 

total. 

4. Visitas periódicas em sala de aula pela coordenação de curso para avaliações 

e feedback . 

5. Atualização dos currículos lattes e pastas dos professores.  

6. Adequação do quadro de docentes de acordo com a titulação mínima 

orientada pelo MEC. 

7. Reuniões de Colegiado e NDE. 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA- CURSO CST PETRÓLEO E GAS 
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Potencialidades: 

O PPC do curso de Nutrição inserido no e-MEC contempla muito bem as demandas de natureza econômica e social, enfocando a necessidade do curso no 

município e na região. 

 

As políticas institucionais constantes do PDI estão implantadas de forma suficiente no âmbito do curso e apresenta algum as Políticas de Inclusão e 

Responsabilidade Social (pg 106). O s objetivos do curso apresentam muito boa coerência com o perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto 

educacional. 

 

As atividades pedagógicas apresentam suficiente coerência com a metodologia implantada, não contemplando com o eixo estruturante o respeito às diferenças 

e à diversidade humana.  

 

Fragilidades: 

Não é prevista a existência de material didático que permita a 

acessibilidade de deficientes visuais ao acervo, exceto o Código 

de Defesa do Consumidor que existe em Braile. 

 

Em relação à produção acadêmica, 59% dos docentes não 

apresentaram produção acadêmica com provada nos últimos 3 

anos. 

 

Em bora existam alguns gabinetes de trabalho para docentes em 

tem po integral, estes são insuficientes 

considerando o núm ero de professores contratados nesta 

condição. 

1. Análise da Avaliação Institucional realizada pela IES para verificar o 

feedback dos alunos quanto aos conteúdos ministrados; 

 

2. Verificação da adequação/atualização das Referências Bibliográficas 

elencadas nos planos de ensino. 

 

3. Revisão do projeto pedagógico. 

4. Compra de acervo bibliográfico para atualização.  

 

5. Adequação do quadro de docentes de acordo com a titulação mínima 

orientada pelo MEC. 

 

6. Reuniões de Colegiado e NDE. 

 
 

 

 

: 

AVALIAÇÃO EXTERNA  - CURSO DE NUTRIÇÃO 
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QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL  

 

A cada dois anos, a IES desenvolve, através do SIA– Sistema de Informações Acadêmicas , o 

Questionário Sociocultural, visando ampliar, cada vez mais, o conhecimento sobre o seu alunado para 

desenvolver ações que atendam às suas necessidades mais adequadamente. A seguir, apresentamos os 

resultados comparativos entre os dois últimos períodos em que o Questionário foi aplicado (2009.1 e 

2011.1). 

 

COMPARATIVO SOCIOCULTURAL 2009.1 / 2011.1 

 

RENDA FAMILIAR 

 

 

FAIXA ETÁRIA 
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ESCOLARIDADE PAI 

 

 

 

 

ESCOLARIDADE MÃE 
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SEXO 

 

 

 

 

SITUAÇÃO DO ALUNO 
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ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

DIMENSÃO 9: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

O TERMO DE SANEAMENTO nº 13/2012 estabelece que a IES deverá implantar e 

desenvolver de forma adequada programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos 

discentes, de realização de atividades científicas, técnicas, esportivas e culturais, e de 

divulgação da sua produção. Observa-se que, nos dois últimos anos, os setores e práticas de 

gestão adotadas para o atendimento das necessidades dos discentes foram reestruturados 

(centralização dos órgãos de atendimento ao discente, melhorias na estrutura física e 

treinamento dos funcionários). Conforme previsto no PDI da IES, foi implantado o Núcleo de 

Apoio ao Discente (NAD), órgão vinculo à Diretoria Acadêmica para o desenvolvimento, 

formação e qualificação profissional dos alunos e, também, a Ouvidoria.  
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Os Coordenadores também representam uma função importante no atendimento às 

necessidades de orientações aos discentes. Os Cursos possuem Coordenadores com 

atribuições definidas no Regimento da ESTÁCIO FIB que atendem aos questionamentos e às 

solicitações dos discentes e docentes. Os horários dos coordenadores (graduação e pós-

graduação) para atendimento são divulgados (inclusive em mural à vista) aos docentes e 

discentes para auxiliar em todo o processo acadêmico.  

 

A Instituição também possui canais de comunicação (ex: home page, ouvidoria) com o 

objetivo principal de viabilizar o atendimento aos seus discentes. Para o acompanhamento dos 

egressos e criação de oportunidades para sua formação continuada, a IES possui, no site 

institucional, a “Página dos Ex-alunos”. Além disso, implantou o Setor de Estágio e Emprego 

– E3. 

 

Com relação ao atendimento aos discentes, a Instituição estabeleceu os seguintes objetivos, 

coerentes com seu PDI: (a) coerência das políticas de atendimento aos discentes com o 

estabelecido em documentos oficiais; (b) desenvolvimento de Programas de apoio ao 

desenvolvimento acadêmico dos discentes referentes à realização de eventos; (c) consolidação 

das condições institucionais de atendimento ao discente e acompanhamento de egressos (d) 

criação de oportunidades de formação continuada. Apesar dos investimentos da IES, nas 

Pesquisas Internas realizadas no ciclo de 2011, 2012 e 2013, um percentual significativo de 

discentes (figura) ainda considera a qualidade do atendimento da Secretaria de Alunos não 

satisfatória, demonstrando a necessidade de continuidade dos investimentos nessa área.  

 

 

Em 2013, continuaram os investimentos na Secretária de Atendimento ao Discente para 

melhoria no atendimento com destaque algumas ações implantadas: Atendimento presencial 
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agendado com gravação que possibilita ao discente avaliar o atendimento no portal dos 

discentes; Discente avaliar o tempo de resposta do requerimento; aumentou a quantidade de 

funcionários com a contratação de 3 jovens aprendizes, e um funcionário promovido para 

atender ao setor de PROUNI), e tem previsão para 2014 implantar atendimento coordenação 

agendado, para otimizar os processos de atendimento (Coordenador – secretária – discente). 

 

Ainda como atendimento às necessidades do discente e, também, dos Docentes, destacam-se 

as políticas de bolsas de estudos por meio do PROUNI e FIES, além de outras bolsas 

praticadas pela IES (como as bolsas de estudo para funcionários e Docentes, por exemplo). 



DIMENSÃO 9: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

OBJETIVOS 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 
Assegurar a coerência das 

políticas de atendimento aos 

discentes com o estabelecido 

PDI. 

Implantação de sistema que possibilita o Discente 

avaliar o tempo de resposta do requerimento. 
 

Avaliação do desempenho dos canais de atendimento 

por meio do processo de autoavaliação. 

 

Os profissionais do atendimento continuam recebendo 

treinamentos específicos para o setor. 

 

 

Permanece necessidade de 

investimentos nos setores 

de atendimento aos 

discentes. 

 

 

A IES tem realizado investimentos 

para a adequação da estrutura de 

atendimento aos Discentes (NAD, 

Ouvidoria, etc.) 

 

As políticas de atendimento aos 

discentes são coerentes com o 

estabelecido em seus documentos 

oficiais. 

 

 

Ampliar os programas de apoio 

ao desenvolvimento acadêmico 

dos discentes referentes à 

realização de eventos. 

Reorganização de atividades no Núcleo de Extensão, 

com objetivo de apoiar (planejar, orientar, etc.) os 

eventos organizados na IES. 

 

 

 Núcleo de Extensão bem estruturado e 

uma cultura de realização de eventos 

como prática pedagógica consolidada 

nos cursos. 

Melhorar as condições 

institucionais de atendimento ao 

discente. 

 

 

Implantação Atendimento Presencial Agendado 

com gravação da conversa, possibilita ao discente 

avaliar o atendimento no portal dos discentes. 
 

Melhorias na estrutura física e administrativa para 

atendimento aos discentes (coerência das políticas de 

investimentos previstas no PDI) – por exemplo na 

Pós-graduação. 

 

Estrutura de Ouvidoria consolidada para atendimento 

às necessidades dos discentes – revisão das suas 

práticas de controle e tratamento de solicitações 

 

Treinamentos específicos para os profissionais que 

atuam nos órgãos de atendimento aos discentes (23 

profissionais treinados). 

Pesquisas junto ao corpo 

discente (autoavaliação) 

indicam necessidades de 

melhorias nas práticas de 

atendimento. 

 

Disponibilidade de diversos canais de 

relacionamento para detectar as 

necessidades dos discentes. 

 

Estrutura organizacional da Instituição 

possui órgãos específicos, 

direcionados ao atendimento dos 

discentes. Existem programas de 

apoio e incentivo ao discente (PIBIC). 
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1. Programas de apoio Pedagógico 

a) Apoio Psicopedagógico 

b) Orientação Profissional:  

c) Programa de Convênios e Apoio à Prática 

Profissional:  

d) Programa de Nivelamento:  

e) Ambientação; 

 

Programas de Desenvolvimento Acadêmico 

a) Programa de Monitoria:;  

b) Programa de Iniciação Científica:  

c) Atividades Acadêmicas Complementares:   

d) TCC: ; 

 e) Projetos de Extensão: ; 

 f) Eventos e Espaços de divulgação da produção 

acadêmica –  

 

Programas de Apoio ao Financiamento de Estudos: 

Bolsa Família, Bolsa Convênio, Bolsa Colaborador, 

Bolsa Professor, Bolsa Monitoria e Bolsa Iniciação 

Científica. A IES agrega ainda o FIES e o PROUNI. 

 

Sistematizar o processo de 

acompanhamento de egressos e 

de criação de oportunidades de 

formação continuada. 

Realização de pesquisas de mercado relacionadas ao 

posicionamento profissional dos egressos. 

 

Reavaliação das práticas de gestão do Núcleo de Pós-

graduação (lançamento de novos cursos, introdução de 

melhorias no processo de divulgação dos cursos, 

parcerias com o governo do Estado). 

 

Consolidação do setor de Estágio e Emprego – E3 – 

com melhorias em sua estrutura física, adequação do 

quadro de pessoal e práticas de gestão. 

Possibilidade de melhorar 

relacionamento com 

egressos e divulgação de 

oportunidades oferecidas 

pela Instituição para 

formação continuada. 

 

A Instituição possui órgão específico 

para realizar acompanhamento de 

egresso e identificação de emprego e 

formação continuada (Setor Estágio e 

Emprego – E3). 

 



Recomendações da CPA: 

 Em função dos resultados positivos obtidos com as ações anteriores, dar continuidade 

aos esforços para melhoria dos canais de atendimento aos discentes (inclusive 

capacitação dos profissionais, acompanhamento dos resultados da Ouvidoria, avaliar 

novas instalações, etc.),  

 Complementar ações para consolidação da gestão da Ouvidoria, com emissão de 

relatórios analíticos sobre o atendimento aos discentes. 

 

 

DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
 

 

A ESTÁCIO FIB é administrada financeiramente por meio de práticas gerenciais 

consolidados, a exemplo de orçamento anualizado realizado no ano anterior, contendo a 

previsão de receitas, despesas e investimentos. Observa-se o equilíbrio entre receitas, geração 

de fluxo de caixa, custos e despesas e, por fim, os investimentos realizados decorrentes da 

atividade. O monitoramento das contas ocorre mensalmente, a fim de cultivar os recursos 

necessários para que os investimentos em melhorias sejam ininterruptos.  

 

A receita da ESTÁCIO FIB decorre de serviços prestados em curso de graduação, graduação 

tecnológica, especialização lato‐sensu e cursos de extensão. A receita é formada como 

resultado do equilibro entre captação/renovação da base de alunos, política de bolsas 

aplicadas e prevenção da evasão. A IES obteve um crescimento de 11% da Rol (Receita 

Operacional Líquida) em 2012 sobre o resultado de 2011, decorrente do crescimento da base 

de alunos e melhor gestão dos recursos. A gestão do fluxo de caixa é realizada por meio da 

oferta de créditos estudantis, acesso a oportunidades de emprego por meio do espaço Estágio 

e Empregos, bem como pela realização de cobrança profissional por agência de cobrança 

terceirizada, a qual disponibiliza diversas opções de pagamento. 

 

Para manter a coerência de sua gestão e seu equilíbrio econômico-financeiro, os planos de 

expansão e manutenção da IES são elaborados a partir da disponibilidade de recursos da IES. 

Os recursos financeiros da Instituição para investimentos e despesas operacionais continuam 

sendo alocados por meio de previsões orçamentárias elaboradas anualmente, conforme 

também está descrito em seu PDI. Essas práticas adotadas pela IES para sua gestão 
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econômico-financeira caracterizam a coerência entre os investimentos realizados pela 

instituição e o planejamento previsto em seu PDI.  

 

Permanecem as práticas e esforços realizados para reduzir a inadimplência elevada do corpo 

discente, tanto nos curso de graduação como na pós-graduação (ex: negociação de débitos e 

contratação de empresa especializada no tema). Houve uma significativa redução da 

inadimplência de 2012 para 2013, saindo de 36,7% para 29,1%. O resultado reflete o êxito das 

ações conjuntas realizadas pela IES. Principais ações desenvolvidas em 2013: 

 

 Melhoria e flexibilização das políticas de cobrança, com terceirização da cobrança, 

negociação em Nota promissória, contato ativo com alunos e negativação para alunos 

com débitos acima de 180 dias; 

 Êxito nas políticas de financiamento aos alunos, especialmente o Fies, onde passamos 

de 2.406 alunos em 2012 para 4.332 alunos em dez/13, crescimento de 81%; 

 Implantação de melhorias no atendimento na IES, tais como ampliação da sala de 

cobrança e sala FIES, comunicação visual e processos internos que facilitaram o 

atendimento aos discentes; 

 Melhoria nas formas de pagamento das mensalidades, tais como aceite de pagamento 

em débito e crédito; 

 Reunião semanal de acompanhamento dos índices de forma a realizar ações para 

coibir o problema. 

 

O último relatório de Avaliação Externa da IES destaca a eficácia das práticas adotas pela 

Instituição na gestão de seus recursos: “Apesar das receitas terem como origem 

essencialmente as mensalidades dos alunos, a gestão destes recursos é exemplar. Muitas 

parcerias viabilizam instalações e equipamentos. A responsabilidade social produz um efeito 

positivo de sustentabilidade através dos estagiários, que são alunos dos campi de diversos 

cursos, trabalhando em variados setores/departamentos dos campi, desde atendimento 

discente, docente (sala dos professores), além de instalações especializadas como biblioteca e 

laboratórios. Fique claro que estes ambientes dispõem de técnicos devidamente contratados, 

que recebem qualificação na própria IES. Os alunos-estagiários têm o aprendizado do 

trabalho, mas também remuneração, o que proporciona economia no custeio administrativo e 

menor risco de inadimplência. As receitas são compatíveis com as despesas com pessoal, 

terceirizados e financiamentos, proporcionando a sustentação financeira para a realização 
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das aulas, compra de equipamentos, manutenção de instalações e provê reservas para 

investimentos futuros.” 

Em 2013, a IES também deu continuidade às suas práticas de capacitação dos Docentes por 

meio do Programa PIQ (Programa de Incentivo à Qualificação Docente), realizou novas 

aquisições de exemplares de livros para suas bibliotecas e deu posse à sua Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Extensão. 



DIMENSÃO 10: Sustentabilidade financeira 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Assegurar a coerência da 

sustentabilidade 

financeira apresentada 

pela IES com o 

estabelecido em 

documentos oficiais. 

 

O PDI foi atualizado e consta o planejamento 

econômico-financeiro para quinquênio 2013 – 

2017. 

 

Melhorias na estrutura física dos Campi – 

atendimento, biblioteca, pós-graduação, etc. 

(principalmente no Campus Fratelli Vita), 

conforme previsto no PDI. 

 

 

 

 

 

Apesar da redução da inadimplência em 

2013, este tema continua oferecendo 

oportunidades de melhoria. 

Transparência na divulgação dos 

principais indicadores econômico-

financeiros da IES para as partes 

interessadas. 

 

O controle sobre o desempenho 

econômico-financeiro e a evolução 

das receitas e das despesas da 

Instituição é realizado 

sistematicamente pelos gestores da 

IES sendo, também, monitorados pela 

mantenedora com a supervisão do seu 

setor administrativo financeiro. 

Consolidar a 

sustentabilidade 

financeira da Instituição 

e políticas de captação e 

alocação de recursos. 

 

Definição de novas práticas para redução de 

inadimplência (negociação). A IES tem 

desenvolvido práticas como a contratação de 

empresa especializada em cobrança e negociação 

de débitos para diminuir a inadimplência de seu 

corpo discente 

 

Contratação e capacitação dos recursos humanos 

(quadro administrativo), além da implantação dos 

planos de carreira docente e de cargos e salários. 

 

Necessidade de reduzir inadimplência 

do corpo discente (graduação e pós-

graduação). 

 

Comprometimento dos coordenadores 

de cursos para com as metas 

estabelecidas para a Instituição. 

 

Práticas de gestão de recursos 

financeiras adequadas e consolidadas 

na Instituição. 

 

Experiência dos gestores da 

Instituição (experiência na atuação e 

gestão de instituições de ensino e 

instituições privadas) 

Consolidar as políticas 

direcionadas à aplicação 

de recursos para 

programas de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

Apoio aos programas de bolsas e inclusão do 

Ministério da Educação - FIES e PROUNI. 

Definição de novos mecanismos para captação de 

recursos para pesquisa, com apoio da 

mantenedora. 

Implantação de novos cursos de pós-graduação 

lato sensu. 

A estruturação de mecanismos/parcerias 

que facilitem a captação de recursos 

para investimento em iniciação 

científica pode auxiliar a consolidação 

da política de pesquisa da Instituição. 

 

 

Núcleo de Pesquisa estruturado. 



2.2 – IMPACTO DA AUTOAVALIAÇÃO NA GESTÃO: 

 

Apesar das mudanças ocorridas em alguns postos de direção da IES, o perfil dos gestores 

responsáveis pela administração da Instituição continua se constituindo em uma variável 

facilitadora do processo de amadurecimento dessas práticas ao longo dos anos. É evidente a 

preocupação dos gestores com o envolvimento da força de trabalho da IES com seus projetos 

de melhoria. Em vários momentos (fóruns institucionais, reuniões de coordenação, etc.) são 

apresentados indicadores relacionados ao desempenho da IES. Os projetos e iniciativas 

planejadas para a Instituição são apresentados ao seu corpo funcional sistematicamente. No 

ano de 2011, por iniciativa dos gestores da IES, foi realizado um Workshop para elaboração 

do planejamento estratégico da IES para o próximo quinquênio. Desse evento participaram 

docentes, coordenadores, gestores e profissionais da área administrativa. Entre os temas 

discutidos no evento, encontram-se o ENADE, principais indicadores de desempenho da IES 

e desempenho de professores (autoavaliação coordenada pela CPA). Também foram 

apresentados e discutidos no evento os principais investimentos projetados para a IES.  

 

Destaca-se, também, que a cultura de avaliação estabelecida na Instituição ao longo desses 

anos, se torna um facilitador para a atuação da CPA. Desde 2004, a nova composição da CPA 

contempla representantes de diferentes segmentos da Instituição e da sociedade civil 

(docentes, discentes, funcionários da Instituição e representantes da sociedade). Essa 

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

Comissão sejam contempladas no processo de diagnóstico e análise das práticas da IES, 

resultando em um processo de avaliação mais consistente. Nas recentes avaliações externas 

recebidas pelos cursos da IES (vinte e dois cursos foram avaliados e 2011 e cinco em 2012), a 

atuação da CPA da Estácio FIB (composição, regimento, metodologia de trabalho, atuação na 

IES e Relatório de Autoavaliação) foi considerada por todos os Examinadores como um dos 

pontos fortes da IES.  
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3. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2013 

 

Em função do seu desempenho nas últimas avaliações do ENADE (CPC 2, nos três últimos 

ciclos) a IES firmou Termo de Saneamento junto ao MEC. As principais iniciativas previstas 

para o cumprimento desse compromisso são apresentadas neste tópico. Os objetivos e 

iniciativas estabelecidas por alguns cursos e setores da IES também caracterizam uma 

preocupação central com a qualificação do quadro de docentes e a continuidade de algumas 

iniciativas que resultaram em bons resultados no ciclo anterior (ex: PIQ). Verifica-se a 

preocupação desses gestores com questões relacionadas com os baixos índices de publicações 

de docentes e discentes em revistas indexadas. A análise dessas iniciativas e propostas torna 

evidente a coerência entre esses planos de ação e as diretrizes e premissas estabelecidas no 

PDI da Instituição. A seguir são apresentados os principais objetivos e as respectivas 

iniciativas a serem desenvolvidas, em 2013por alguns cursos da IES. Esses objetivos e ações, 

segundo os gestores da IES, serão sistematicamente acompanhados durante o ano. Também é 

apresentado um QUADRO SÍNTESE DAS PROPOSTAS DO PLANO DE MELHORIA 

ACADÊMICA da IES, adotando como referência as dez dimensões do SINAES. 

 



AÇÕES PREVISTAS PARA O TERMO DE SANEAMENTO 

 

 

 

 

 

 



 87 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

 

 

 

 



 89 
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Além das iniciativas definidas em nível institucional para atender ao Termo de Saneamento 

firmado junto ao MEC, vários cursos da Instituição também definiram iniciativas no sentido 

de se adequarem aos requisitos estabelecidos pelo SINAES. Com relação à Dimensão 2, são 

apresentados, a seguir, os principais objetivos e as respectivas iniciativas desenvolvidas, em 

2013, por alguns cursos da IES: 



PLANO DE MELHORIAS PARA O CURSO 

 

FARMÁCIA 

 

NUTRIÇÃO 

 

 



 92 

 

PETRÓLEO E GAS 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 
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ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

SERVIÇO SOCIAL 
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DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

As ações relacionadas à Dimensão 1 deverão ser executadas, de forma satisfatória, pela IES no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. (Ref. Protocolo MEC) 

AÇÕES DETERMINADAS PELO 

MEC (obrigatórias) 
AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA IES PARA O ATENDIMENTO PRAZO RESPONSÁVEL  

AÇÃO 4: 

A IES deverá reestruturar e implementar 

de forma suficiente o Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) de modo a 

garantir: (i) estrutura curricular com 

flexibilidade, interdisciplinaridade, 

compatibilidade da carga horária total 

(em horas), articulação da teoria com a 

prática e, nos casos de cursos a 

distância, mecanismos de familiarização 

com essa modalidade; e (ii) conteúdos 

curriculares previstos/implantados que 

possibilitem o desenvolvimento do 

perfil profissional do egresso 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos de atualização, 

adequação das cargas horárias (em 

horas) e adequação da bibliografia. 

 

- Reunião com os Professores integrantes do NDE para a discussão e análise do PPC e 

possíveis adequações;  

 

- Reunião com os Professores do curso para a detecção dos pontos fortes e fracos da 

organização do conteúdo e carga horária das disciplinas; 

 

- Análise da Avaliação Institucional realizada pela IES para verificar o feedback dos 

alunos quanto aos conteúdos ministrados; 

 

- Desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares que despertem a visão holística do 

discente, e, dessa forma, sensibilização dos Alunos quanto à importância das disciplinas 

de cunho geral para a formação do profissional de contabilidade; 

 

- Verificação da adequação/atualização das Referências Bibliográficas elencadas nos 

planos de ensino. 

2014.1 

Coordenação 

NDE 

Professores 

Regulatório 

AÇÃO 5: 

A IES deverá garantir que o número de 

vagas previstas/implantadas 

corresponda, de maneira suficiente, à 

dimensão do corpo docente e às 

condições de infraestrutura da IES. 

 

- O Curso de Ciências Contábeis foi renovado o reconhecimento com 300 vagas anuais, 

sendo 150 semestrais. Para tanto, temos hoje 16 docentes com a proporção de 18,5 

alunos por docente. 

- Acompanhar a alocação das salas de aula que possuam condições adequadas para o 

bom funcionamento das aulas teóricas e práticas. 

2014.1 
Coordenação 

Regulatório 

AÇÃO 6: 
A IES deverá garantir a existência e o 

adequado funcionamento de: (i) estágio 

curricular supervisionado 

previsto/implantado 

regulamentado/institucionalizado, de 

maneira suficiente, considerando, em 

uma análise sistêmica e global, os 

aspectos de carga horária, 

 

A disciplina de Estágio Supervisionado está alocada no 7º semestre como disciplina 

obrigatória, composta de 36h teóricas e 264h de atividades de campo. Ao cumprir a 

disciplina o aluno apresenta um relatório que é acompanhado de forma processual ao 

longo do semestre pelo professor. Para melhor acompanhamento desta, é alocado um 

professor com experiência na área para acompanhar adequadamente os alunos.  

 

- Revisar o regulamento de Estágio Supervisionado com o NDE; 

 

2014.1 

Coordenação 

NDE 

 



 95 

previsão/existência de convênios, 

formas de apresentação, orientação, 

supervisão e coordenação; e (ii) trabalho 

de conclusão de curso 

previsto/implantado 

regulamentado/institucionalizado, de 

maneira suficiente, considerando, em 

uma análise sistêmica e global, os 

aspectos de carga horária, formas de 

apresentação, orientação e coordenação. 

 

- Revisar o regulamento do Laboratório de Prática Contábil com o NDE; 

 

- Alocar à disciplina um Professor com experiência prática que possa acompanhar 

adequadamente os alunos; 

 

- Auxiliar o Espaço Estágio Emprego - E3 a aumentar o número de convênios com 

empresas que proporcionem o acolhimento dos alunos e possa efetivamente capacitá-los 

para o exercício profissional. 

 

O Curso de Ciências Contábeis oferta a disciplina de TCC em Contábeis no 8º semestre  

como componente opcional por entender a necessidade de fomentar a iniciação 

científica na área contábil em formato de artigo. 

 

-Revisar o regulamento de TCC dando atenção aos aspectos de carga horária, formas de 

apresentação, orientação e coordenação. 

 

 

AÇÃO 7: 

A IES deverá implementar de maneira 

suficiente as ações acadêmico-

administrativas decorrentes dos 

relatórios produzidos pela autoavaliação 

e pela avaliação externa (ENADE e 

outros). 

 

 

A Estácio FIB atualmente possui uma política institucional para promoção do CPC e 

ENADE que tem por objetivo estabelecer parâmetros de qualidade para promoção de 

bons resultados no ENADE e CPC nos cursos de graduação da Estácio-FIB e foi 

estruturada e organizada em 4 fases a saber:  

 

1. Planejamento/Lançamento de dados: esta fase é obrigatória para 

qualquer IES no país e tem por foco levantar informações pertinentes da 

comunidade acadêmica para o INEP. 

2. Sensibilização/Divulgação: momento de sensibilizar e divulgar o 

ENADE/CPC para toda comunidade acadêmica em parceria com todo o núcleo 

acadêmico, entre eles estão a Pró-Reitoria de graduação, regulatório, 

coordenadores de cursos, secretaria, atendimento, de forma que possamos 

pensar e propor ações para a sua promoção; 

3. Formação: São desenvolvidas ações que buscam garantir bons resultados para 

o ENADE como por exemplo, cruzar as informações do PPC + diretrizes 

curriculares do curso + diretrizes de prova do ENADE, 2 atividades no ano de 

forma a perceber onde estão as fragilidades do grupo e propor cursos de 

formação com resolução de questões; 

4. Meta avaliação: Avaliar o processo a fim de aprimorá-lo e garantir melhores 

resultados. 

 

2014.1 

Coordenação 

NDE 

Professores 
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CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 
As ações relacionadas à Dimensão 2 deverão ser executadas, de forma satisfatória, pela IES no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. (Ref. Protocolo MEC) 

AÇÕES DETERMINADAS PELO 

MEC (obrigatórias) 
AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA IES PARA O ATENDIMENTO PRAZO RESPONSÁVEL 

 

 

AÇÃO 9: 

A IES deverá garantir que o curso seja 

coordenado por profissional com: (i) 

experiência profissional, de magistério 

superior e de gestão acadêmica, somadas, 

maior ou igual a 4 anos sendo, no 

mínimo, 1 ano de magistério superior; e 

- Assegurar que a Coordenação do curso seja exercida por profissional com os 

requisitos solicitados e com capacidade acadêmica e titulação adequada a essa função. 

 

- Garantir as horas dedicadas à coordenação do curso e à docência; 

 

- Garantir o regime de contratação requerido. 

 

2014.1 

Reitoria  

Pró-Reitoria de Ensino 

 

Com essa política, conseguimos reverter o IGC 2 por 2 anos consecutivos para IGC 3 

em 2012.  

Nessa caminhada, propomos: 

 

- Analisar os resultados da Avaliação Institucional realizada pela IES, semestralmente, 

para verificar os pontos fortes e fracos do curso. 

 

- Implementar uma atividade semestral, como componente parcial do sistema de 

avaliação das disciplinas. 

 

- Implementar oficinas que contemplem, interdisciplinarmente, conteúdos de formação 

geral e específico. Essa ação refletirá na prova ENADE e no Exame de Suficiência 

Profissional. 

 

AÇÃO 8: 

No caso dos cursos de licenciatura, as 

ações de integração com as escolas de 

educação básica das redes públicas de 

ensino deverão ser realizadas com 

abrangência e consolidação satisfatórias. 

Não se aplica.   
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(ii) regime de trabalho de tempo parcial 

ou integral, desde que a relação mínima 

entre o número de vagas anuais 

pretendidas/autorizadas e as horas 

semanais dedicadas à coordenação seja 

maior que 15. 

 

 

AÇÃO 10: 

A IES deverá reestruturar o corpo 

docente de modo a garantir um Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) para o 

curso, implantado de forma suficiente 

considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: concepção, 

acompanhamento, consolidação e 

avaliação do PPC. 

 

O NDE atende à normativa Resolução CO NAES Nº 1, de 17 /06/2010. É com posto 

por 6 docentes (Port. No 05 de 25/02/2013), todos são contratados em regime de tempo 

integral ou parcial e com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto 

sensu. 

 

- Reafirmar e compartilhar atividades acadêmicas com os membros do NDE; 

 

- Discutir com o NDE os critérios de qualidade do PPC; 

 

- Manter um acompanhamento periódico de atualização do PPC frente às habilidades e 

competências necessárias a inserção do egresso no mercado profissional. 

2014.1 

Coordenação 

NDE 

Regulatório 

AÇÃO 11: 
A IES deverá garantir mínimo de 30% do 

corpo docente com titulação obtida em 

programas de pós-graduação stricto 

sensu. 

 

O curso de Ciências Contábeis na busca de garantir a qualidade de seu ensino, mantém 

em seu quadro docente a base de 31,25% Doutores, 43,75% Mestres e 25% 

Especialistas. 

 

Propomos a revisão quanto a aderência e titulação do corpo docente, apesar de ser um 

item satisfatório; 

 

2014.1 
Coordenação 

Regulatório 

AÇÃO 12: 

A IES deverá garantir mínimo de 33% do 

corpo docente com regime de trabalho de 

tempo parcial ou integral. 

 

 

Atualmente o Curso de Ciências Contábeis possui em seu quadro docente, 50% dos 

docentes em regime Integral ou Parcial, sendo 37% TI, 12,5% TP e 50% horista.  

 

- Avaliar os professores com tempo parcial e integral quanto à articulação de projetos 

que contribuam: Academicamente (trabalhos Interdisciplinares); Cientificamente 

(iniciação à pesquisa científica) e Social (projetos extensionistas, como por exemplo – 

Projeto IR para a comunidade). 

 

2014.1 

Coordenação 

NDE 

Professores 
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DIMENSÃO 3: INFRAESTRUTURA, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação.  
As ações relacionadas à Dimensão 3 deverão ser executadas, de forma satisfatória, pela IES no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. (Ref. Protocolo MEC) 

AÇÕES DETERMINADAS PELO 

MEC (obrigatórias) 
AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA IES PARA O ATENDIMENTO PRAZO RESPONSÁVEL 

AÇÃO 13: 

A IES deverá disponibilizar salas de aula 

consideradas satisfatórias nos seguintes 

aspectos: quantidade de número de 

alunos por turma, disponibilidade de 

equipamentos, dimensões em função das 

vagas previstas/autorizadas, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e 

comodidade. 

 

 A Estácio FIB possui salas de aulas de qualidade satisfatória, todas climatizadas 

atendendo os quesitos quantidade de número de alunos por turma, disponibilidade de 

equipamentos, dimensões em função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

 

- Acompanhar constantemente a boa conservação das salas de aula. 

 

- Aquisição de novas carteiras e revisão de quadros brancos (trocar fórmicas, se 

necessário). 

2014.1 

Diretoria 

Coordenação 

 

AÇÃO 14: 

A IES deverá disponibilizar de maneira 

suficiente laboratórios ou outros meios 

implantados de acesso à informática para 

o curso, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: 

quantidade de equipamentos relativa ao 

número total de usuários, acessibilidade, 

velocidade de acesso à internet, política 

de atualização de equipamentos e 

softwares e adequação do espaço físico. 

 

- A Estácio FIB possui hoje 18 laboratórios de Informática à disposição dos alunos os para 

pesquisas e aulas práticas. 

 

- Manter atualizados os softwares necessários à realização das práticas. 

2014.1 

Pró-Reitoria de Ensino 

Pró-Reitoria Administrativa 

Coordenação 

 

AÇÃO 15: 

A IES deverá garantir ambientes e 

laboratórios didáticos especializados, 

atendendo, de maneira suficiente, em 

uma análise sistêmica e global, aos 

aspectos: (i) quantidade de equipamentos 

adequada aos espaços físicos e vagas 

pretendidas/autorizadas; (ii) adequação, 

acessibilidade, atualização de 

equipamentos e disponibilidade de 

- Manter/Atualizar softwares dos laboratórios para utilização de aulas práticas; 

 

- Planejar aulas práticas em laboratórios com capacidade e localização adequados, 

contando com a orientação de Professores especializados. 

 

- A Estácio FIB dispõe de técnicos especializados para manutenção dos equipamentos e 

orientações no momento da aula, se necessário.  

 

 

2014.1 

Pró-Reitoria de Ensino 

Coordenação 
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insumos; e (iii) apoio técnico, 

manutenção de equipamentos e 

atendimento à comunidade. 

AÇÃO 16: 

A IES deverá garantir acervo da 

bibliografia básica, com no mínimo três 

títulos por unidade curricular, 

disponíveis na proporção média de 1 

exemplar para a faixa de 10 vagas anuais 

autorizadas, além de estar informatizado 

e tombado junto ao patrimônio da IES. 

- Atualizar o acervo existente e comprar novos livros para as novas disciplinas inseridas na 

atualização do PPC. 
2014.1 

Diretoria 

Coordenação 

 

 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os dados apresentados neste documento são evidências de que o processo de autoavaliação da 

IES encontra-se sistematizado. A CPA possui metodologia definida para o desenvolvimento 

da autoavaliação, apresentada em detalhes no item 1.3 do relatório. São realizadas, 

anualmente, duas pesquisas internas para capturar a percepção da comunidade acadêmica 

sobre as atividades da IES. Os resultados das pesquisas são disponibilizados (sistema SIA) e 

analisados pela CPA nesse processo de autoavaliação. Posteriormente, são devolvidos aos 

Coordenadores de Curso e aos Diretores para que sejam debatidos e analisados e sirvam de 

insumos para o planejamento estratégico – a exemplo do Workshop ocorrido no Campus 

Fratelli Vita, em de 2012. Essas informações também são disponibilizadas aos Conselhos de 

Alunos de cada curso. Finalmente, esses dados são disponibilizados para a comunidade 

acadêmica por meio da Home Page da IES (link específico para a CPA). 

 

Como pontos fortes do processo de autoavaliação podem ser destacados: 

 Parceria estabelecida com o Curso de Marketing para melhorar as práticas de 

sensibilização da comunidade acadêmica para o processo de autoavaliação; 

  Novamente (a exemplo dos três últimos ciclos de avaliação) a meta estabelecida para 

a participação dos professores na pesquisa institucional foi atingida; 

 Envolvimento dos diversos setores administrativos - Secretaria de alunos, Bibliotecas, 

etc. - no processo de sensibilização da comunidade acadêmica para o processo de 

autoavaliação; 

 Escopo da pesquisa institucional (todos os Campi, coordenadores, etc.); 

  Rapidez na divulgação dos resultados - após as pesquisas, os resultados são 

divulgados no SAI em um prazo de três ou quatro dias; 

  Representatividade das amostras das pesquisas institucionais (65% discente e 100% 

docentes, em 2013.1). 

 

Fragilidades (oportunidades de melhoria) identificadas no processo de autoavaliação: 

 Ainda existem problemas de cadastro de alguns professores e discentes no banco de 

dados utilizados para o desenvolvimento das avaliações (ex: professor alocado 

incorretamente em um disciplina específica); 
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 Necessidade de intensificar práticas de sensibilização para o processo de 

autoavaliação nos períodos matutino e vespertino (discentes e docentes).  

 Necessário refinar as práticas para divulgação dos resultados obtidos no processo de 

autoavaliação da IES. 

 

Observa-se uma coerência entre as políticas e investimentos definidos no PDI da IES com as 

práticas implantadas pela mesma nos últimos ciclos de autoavaliação. A IES tem utilizado o 

processo de avaliação institucional como instrumento para identificar oportunidades de 

melhorias em suas práticas administrativas e acadêmicas. As iniciativas e investimentos para 

melhorias nas práticas e estrutura física da instituição em função das fragilidades identificadas 

nos últimos ciclos de autoavaliação da IES e das últimas avaliações externas realizadas pelo 

INEP (anexo 5) são evidências para essa afirmação. Tal postura consolida a articulação entre o 

processo de autoavaliação institucional (CPA), as avaliações externas realizadas por 

examinadores do MEC, o ENADE e o planejamento da IES com as consequentes revisões 

necessárias em seu PDI. Para 2013, o grande desafio da IES é a implantação do Plano de 

Melhorias (TERMO DE SANEAMENTO) encaminhado ao MEC pela IES. Esse Plano de 

ação, envolvendo diversas áreas da instituição, tem como propósito introduzir melhorias em 

suas práticas e superar fragilidades identificadas no seu processo de avaliação por meio do 

ENADE. Nesse processo, a CPA continuará desempenhando um papel importante no 

acompanhamento da implantação das ações e na avaliação da eficácia das mesmas (resultados 

alcançados). 
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5. ANEXOS 
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ANEXO 1 - Participação do corpo discente na Pesquisa Institucional  - Campus Gilberto Gil (fonte: Sistema de Informações Acadêmicas 2013.1) 
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ANEXO 2 – Participação do corpo discente na Pesquisa Institucional  - Campus Fratelli Vitta (fonte: Sistema de Informações Acadêmicas 2013.1) 

 

 
Fonte: Sistema  de Informações Acadêmicas  
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ANEXO 3 – Resultados da Pesquisa Institucional (ciclo 2013.1)  

Participação Discentes (%) 

 

ISA – Campus Gilberto Gil 

 

  

Avaliação da IES – Discentes (%)  

 

ISA – Campus Fratelli Vitta 

 

 

  

Avaliação dos Docentes pelos Discentes Avaliação dos Docentes (maiores notas) 

 
 

  

Avaliação dos Docentes (menores notas)  
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ANEXO 4 – Avaliação dos Cursos pelos Discentes 

 

Pesquisa Institucional – Avaliação dos Cursos pelos Discentes 2013.1 

(Média - faixa de avaliação de 1 a 5) 

                                       Fonte: Sistema  de Informações Acadêmicas  
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 ANEXO 6 – Responsabilidade Social 

Exemplos de ações previstas no projeto do Programa de Responsabilidade Social da IES 

Programa: Cidadania  

Projeto/Ação Cursos Professores e 
alunos 

participantes 

Beneficiados 

Torne-se um Empreendedor 

Individual 

Ciências Contábeis 33 35 

Projeto declaração de 
Imposto de Renda 2011 

Ciências Contábeis 66 350 

Administração: 
Compromisso Social 

Administração  45  300 

Projeto Interdisciplinar 
”Estado, Democracia e 
Novos Direitos: Eleições – 
Feira de Cidadania”. Projeto 
Visionare e o Projeto de 
Responsabilidade Social. 
Projeto de Pesquisa 
“Radiografia do Carnaval” 

Todos 625 8000 

Formação e 
Desenvolvimento em 
Espaços de Educação 
Formal, Informal e Não 
Formal 

Pedagogia 45 200 

Uso Racional de Energia 
Elétrica em Edificações – 
“Usinas Virtuais” 

Engenharia Civil, 
Engenharia 
Elétrica, 
Engenharia 
Mecânica, 
Engenharia 
de Produção, 
Engenharia 
Petróleo 

8 200 

Estágio Curricular – Atenção 
Farmacêutica para os alunos 
do 7° semestre do curso de 
Farmácia 

Farmácia, 
Enfermagem, 
Nutrição e 
Fisioterapia 

6 50 

Prática da Disciplina Prática 
Clinica na Saúde do Adulto – 
4º semestre 

Enfermagem, 
Farmácia, 
Nutrição e 
Fisioterapia 

204 20 

Projeto: Educação 
Continuada em Alergia 
Alimentar 

Nutrição, 
Enfermagem e 
Farmácia 

45 
 

420 

Projeto: Qualidade de 
Vida e Saúde: Abordagem 
Nutricional 

Nutrição 22 200 

NPJ em seu Bairro Direito   

 


