
DIMENSÃO 1 – A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Manter a 

divulgação da 

missão 

institucional da 

Estácio 

Participações 

Divulgação da 

missão em reunião 

geral com os 

funcionários e 

docentes 

 O mesmo 

trabalho ou outro 

semelhante não 

foi feito com o 

corpo discente 

 Possibilidade de 

esclarecer aos 

professores e 

funcionários acerca dos 

objetivos institucionais 

 Tendo em vista a 

renovação do 

quadro docente e 

de funcionários se 

faz necessária tal 

divulgação. 

  

 Elaboração e 

fixação de placas 

com a missão em 

locais de circulação 

da Faculdade   

 Permite materializar e 

tornar sempre presente 

para a comunidade 

acadêmica à missão da 

Estácio. 

 Esta ação permite 

a divulgação da 

Missão da Estácio 

para o corpo 

discente. 

Implementar as 

metas 

institucionais 

propostas no PDI 

 O curso de CST em 

Logística, é 

implementado. 

 Alguns cursos 

autorizados ainda 

não abriram 

turmas. 

 Os novos cursos 

permitem a expansão 

da instituição para 

novas áreas. 

 A Instituição 

desistiu de 

implementar 

alguns cursos que 

estavam previstos 

no PDI, 

especialmente os 

de Tecnologia. 

 

A Instituição desistiu 

de implementar 

alguns cursos que 

estavam previstos 

no PDI, 

especialmente os de 

Tecnologia. 

Dado o mercado 

em que a 

Instituição está 

inserida, tais 

cursos não 

conseguiriam 

inserir seus 

egressos no 

mesmo.  

Os cursos são 

Negócios 

Imobiliários, 

Produção Cênica, 

Saneamento 

Ambiental, 

Produção 

Audiovisual, 

Segurança do 

Trabalho, 

Produção 

Moveleira, Gestão 

desportiva e do 

lazer, Produção 

Têxtil, Design de 

Interiores, 

Hotelaria, Eventos, 

Gastronomia, e 

Jogos Digitais. 

 

Além dos cursos de 

Tecnologia acima 

mencionados, a 

Instituição desistiu 

de outros três 

cursos de graduação 

tradicional. 

Mesma motivação 

mencionada 

acima.  

São os cursos 

Ciências 

Econômicas, 

Secretariado, e 

Educação Física 

Licenciatura. 

 Redução do curso de  Permite atender A Instituição se 



Turismo para 3 anos, 

com carga horária 

total de 2.740h. 

melhor nosso púclico 

alvo. 

valeu de normativa 

do MEC, 

autorizadora de tal 

procedimento. 

 Revisar as metas 

propostas e 

verificar se estas 

continuam a ser 

coerentes com a 

situação atual da 

instituição 

 Várias metas não 

condizem mais com 

a realidade da 

instituição e deverá 

ser realizado 

aditamento ao PDI. 

 O PDI já não 

reflete a realidade 

institucional. 

O desenvolvimento 

institucional foi além 

do previsto no PDI, 

superando suas 

estimativas.  

 Novo PDI será 

protocolado no 

final de 2011, 

tendo em vista o 

final de vigência do 

atual. 

Articular a 

avaliação 

institucional com 

o PDI 

Análise dos dados 

colhidos pela 

autovaliação de 

acordo com as 

metas propostas 

pelo PDI  

Favorece uma revisão  

e/ou a elaboração do 

próximo PDI mais 

adequada à realidade 

da Instituição.  

 

DIMENSÃO 2 - A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

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

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Aumentar o 

número de 

incentivos para 

PIC – Programa 

de Iniciação 

Científica e PEA – 

Programa de 

Extensão 

Acadêmica 

 Aumento no 

número de projetos 

de PIC e PEA que 

recebem bolsas de 

incentivo para 

alunos e 

professores. 

 Alguns cursos 

com número 

grande de alunos 

como Direito, 

Administração, 

Comunicação e 

Enfermagem 

deveriam possuir 

número maior de 

bolsas. 

Já conta-se atualmente 

com uma bolsa por 

curso. 

 No ano de 2010 

foram 14 Projetos 

de Extensão 

Acadêmica e 3 

Projetos de 

Iniciação Científica 

Promover ações 

visando o melhor 

acesso do aluno 

a textos e livros 

Envio de material 

didático gratuito 

para os alunos. 

Demora na 

entrega por 

correio. 

Diminuir o número de 

cópias ilegais, e facilitar 

o contato dos alunos 

com os livros indicados 

na bibliografia das 

disciplinas.  

 

Consolidação da 

Biblioteca Virtual 

Alguns alunos têm 

dificuldade para 

acessá-la, por 

exigir conexão 

banda larga 

Possibilitar ao aluno o 

acesso a grandes 

autores das diversas 

áreas de seu respectivo 

curso.  

Implantar prova 

unificada 

Implementação da 

prova unificada para 

os cursos em todas 

Sistema ainda em 

avaliação. 

Proporcionar uma visão 

geral das diferentes 

realidades e a partir daí  



as unidades da 

Estácio. 

aprimorar os processos 

de ensino e 

aprendizagem. 

 Realizar 

Semanas 

Acadêmicas de 

Curso  

Realização de 

Semanas 

Acadêmicas de 

todos os cursos da 

instituição.  

 Pouca divulgação 

externa deixando 

de aproveitar essa 

oportunidade para 

divulgação do 

curso. 

 Qualidade dos eventos 

e envolvimento dos 

alunos na organização 

da maior parte delas.   

Divulgar o ENADE 

2010 

 Sensibilização 

acerca do ENADE.  

Falta de 

conhecimento dos 

alunos sobre o 

exame. 

Possibilidade de 

informar aos alunos 

sobre o exame.  

  

Ciclos de palestras 

de atualização 

Pouco 

envolvimento dos 

alunos na 

programação  

Possibilidade de 

sensibilizar sobre a 

importância do exame.    

 

Acompanhamento 

dos resultados do 

ENADE. 

Desmotivação dos 

alunos na 

realização da 

avaliação. 

Resultado satisfatório 

na avaliação. 

Em 2009 foram 

avaliados os 

seguintes cursos: 

Administração, 

cujo conceito foi 3; 

Direito, com 

conceito 3; Design 

de Moda, com 

conceito 4; Gestão 

de Recursos 

Humanos, com 

conceito 4; 

Jornalismo, cujo 

conceito foi 4; 

Publicidade e 

Propaganda, 

também com 

conceito 04; e 

Turismo, com 

conceito 4. 

Criar Escola de 

Negócios 

Criação da Escola de 

Negócios.  

- Promoção de ações 

comuns, integrando os 

cursos de Gestão e 

Turismo da Instituição. 

- Fortalecimento da 

imagem da Instituição 

no Mercado. 

- A Empresa Júnior, 

inicialmente do curso 

de Administração, 

passa a ser da Escola de 

Negócios.  



- Propiciar aos alunos 

dos cursos envolvidos 

uma maior visibilidade 

do mercado em que 

atuarão. 

 Criar novos 

cursos de pós-

graduação nas 

áreas dos cursos 

de graduação 

ofertados pela 

instituição. 

 Lançamento de 

novos cursos de pós-

graduação. 

Falta de uma 

pesquisa de 

mercado que 

revele as áreas 

inexploradas e 

com demanda não 

atendida pela 

concorrência  

Novas possibilidades 

com os cursos a 

distância ofertados 

pela mantenedora.  

 O número de 

alunos na pós-

graduação no ano 

de 2010 foi de 602. 

Foram lançados 15 

cursos, entre eles 

Auditoria em 

Serviços de Saúde, 

Direito e Processo 

do Trabalho e 

Direito 

Previdenciário. 

 Promover cursos 

de extensão nas 

férias de julho e 

janeiro 

Lançamento de 

cursos de extensão 

em dois períodos 

distintos (julho e 

janeiro) e ao longo 

do ano.  

Necessidade de 

maior divulgação 

dos cursos.  

 Serviço aberto à 

comunidade; 

Participação de alunos 

como professores; 

Auxilia no 

estreitamento de laços 

com a comunidade e 

inclusão da mesma. 

 Em 2010 foram 

lançados em torno 

de 60 cursos de 

extensão nas férias 

e 10 ao longo do 

ano. 

 Implantar e 

atualizar os 

Projetos 

Pedagógicos de 

Curso - PPCs 

 Atualização 

permanente dos 

PPCs de todos os 

cursos 

 Mudanças 

institucionais 

permanentes 

levam os projetos 

a se tornarem 

desatualizados 

com rapidez. 

 Revisão periódica dos 

PPCs e participação 

ativa do corpo docente 

tem levado a plena 

implementação dos 

mesmos e a um 

planejamento 

sustentado com metas 

de médio e longo prazo 

sendo atendidas.   

 Estimular o 

desenvolvimento 

de atividades 

extra-classe, 

extra-curriculares 

e 

complementares. 

 Desenvolvimento 

de atividades extra 

muros e várias 

atividades externas 

tais como visitas 

técnicas, 

campanhas, 

palestras, 

seminários, jornadas 

etc, principalmente 

através do PTP. 

 Falta de 

disponibilidade 

dos alunos para 

desenvolver 

atividades em 

horários 

alternativos. 

 Possibilidade de 

contato com múltiplas 

metodologias e oferta 

de experiências 

diversificadas de 

aprendizagem formal e 

informal aos alunos.  

Conscientizar os 

professores da 

necessidade da 

Conscientização e 

obrigatoriedade do 

professor 

 Muitos alunos 

faltam nas 

primeiras semanas 

Os professores e 

coordenadores se 

empenharam em dar 

 Os professores 

estão orientados a 

manter os alunos 



divulgação dos 

planos de ensino 

junto aos alunos. 

apresentar o plano 

de ensino em sala 

de aula para todos 

os alunos e 

disponibiliza-lo de 

diversas formas. 

de aula quando é 

apresentado o 

plano. 

ciência aos alunos dos 

planos de ensino das 

disciplinas. 

informados sobre o 

plano de ensino 

durante todo o 

semestre. 

 

DIMENSÃO 3 – A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural. 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Promover 

Inclusão social  

  Ofertas de bolsas 

de acordo com 

regulamento de 

bolsas da faculdade.   

 Oportunidade para 

alunos com 

dificuldades de se 

manter na faculdade. 

 No ano de 2010 

foram concedidas 

511 bolsas direção. 

 Participar de 

programas de 

inclusão do 

governo. 

 Disponibilização de 

bolsas PROUNI.   

 Oportunidade para 

alunos com 

dificuldades de se 

manter na faculdade. 

 Em 2010 foram 57 

alunos bolsistas do 

PROUNI. 

 . 

 Disponibilização de 

financiamento 

estudantil FIES   

 Oportunidade para 

alunos com 

dificuldades de se 

manter na faculdade.   

 Promover ações 

culturais. 

 Realização da 

quarta cultural, 

onde alunos, 

familiares ou grupos 

assistidos pelos 

alunos realizam 

apresentações 

artísticas nos 

intervalos das aulas. 

 A programação 

acontece uma 

quarta por mês e 

o tempo de 

apresentação é 

pequeno (20 

min.). 

 Oportunidade de 

relacionamento com a 

comunidade; 

Incentivo a cultura e as 

artes; 

Espaço de expressão do 

corpo discente.   

Promover ações 

de lazer, 

cidadania e 

responsabilidade 

ambiental. 

 Participação no 

projeto RONDON 

Minas.       

Realização de vários 

eventos ligados à 

saúde tais como a 

Feira da Saúde e 

Fórum de Atenção à 

saúde do Idoso, 

entre outros.  

Oportunidade de levar 

os alunos a campo ou 

trazer a comunidade 

para o campus e 

ofertar serviços e 

orientações para a 

saúde ou promover a 

reflexão acerca da 

saúde através de 

projetos e não somente  



de ações isoladas. 

Fornecimento de 

material didático 

impresso em 

material reciclável 

aos alunos.  

Diminuição do número 

de cópias ilegais.  

Fornecimento de 

squeeze aos alunos, 

professores e 

funcionários.  

Diminuir 

consideravelmente a 

utilização de copos 

plásticos.  

Controle de cotas de 

papel e implantação 

de central de 

impressão.  

Diminuição de custos e 

utilização de papel.  

Campanha de 

redução de gasto de 

energia elétrica com 

a contratação de 

empresa para 

monitoramento.  Diminuição de custos.  

 Realização das Ruas 

de Lazer em parceria 

com o SESC. 

 Necessidade de 

mais 

equipamentos que 

possam ser 

utilizados pelos 

alunos. 

 Através de um projeto 

permanente levar à 

comunidade lazer e aos 

alunos proporcionar 

mais um campo de 

prática.   

 

 

DIMENSÃO 4 - A comunicação com a sociedade 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

 Promover ações 

de comunicação 

para visibilidade 

e transparência 

das ações 

institucionais. 

 Eventos de variados 

cunhos e formatos 

foram promovidos 

na Instituição 

recebendo a 

comunidade no 

campus ou indo até 

ela. 

 Dificuldade em 

mobilizar a 

comunidade para 

vir até o campus, 

pela sua 

localização. 

Exemplo: 

Encontro com o 

ensino médio, foi 

solicitado 

transporte para 

que as escolas 

comparecessem. 

 Oportunidade para a 

instituição estreitar o 

relacionamento com a 

comunidade e para a 

troca de informações. 

 Fragilidade 

minimizada pela 

elaboração de 

projetos nos quais 

a Instituição vai ao 

encontro da 

Comunidade. 

 

Criação do novo 

Portal da Estácio e 

novo canal de 

atendimento.  

Concentração de 

informações 

institucionais, 

facilitando o contato da  



comunidade com a 

Instituição. 

 Promover ações 

de aproximação 

com a 

comunidade. 

 Realização de 

inúmeros convênios 

com organizações 

públicas e privadas.   

 Ampliação da oferta de 

cenários de prática 

para os alunos de 

vários cursos.   

Criar ouvidorias 

Canais diretos 

através do site 

institucional com 

todos os setores e 

dirigentes da 

instituição, no 

formato de “Fale 

Conosco”. 

Geralmente as 

críticas são 

anônimas, 

dificultando 

esclarecimentos 

necessários a 

plena 

compreensão dos 

aspectos 

envolvidos. 

Garante, se for 

necessário, o sigilo 

sobre os autores. 

Diretor Geral, 

Direção 

Acadêmica, CPA e 

Coordenadores de 

Cursos, todos 

possuem no site o 

recurso “Fale 

com...”  

 

Dimensão 5 - As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo, 

seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Incentivar o 

corpo docente 

para o 

desenvolvimento 

de projetos e 

publicações 

científicas  

 Continuidade do 

Plano de Capacitação 

Docente - PCD  

 Atividades do PCD 

continuado atingem a 

totalidade dos 

professores com 

temáticas que 

efetivamente auxiliam 

na melhoria do 

trabalho em sala de 

aula e fora dela.   

 Criação do PIQ Mérito  

O Programa beneficia 

professores da 

Instituição de todo o 

Brasil, com bolsas para 

programas de pós-

graduação stricto 

sensu, bem como 

prêmios dados a 

Projetos de Extensão, 

Artigos Científicos e 

TCC’s.  

 

Continuidade do PIQ 

Formação, programa 

de Incentivo à 

Qualidade Docente 

pela mantenedora 

que utiliza a 

plataforma on line 

Alguns cursos 

possuem muitos 

trabalhos e 

necessidade de 

acesso para 

participação de 

fórum etc e os 

Possibilidade de o 

professor travar 

contato com a 

plataforma on line e 

fazer treinamentos e 

cursos à distância sem 

qualquer tipo de custo.  



para promover cursos 

livres aos professores. 

docentes sentem 

dificuldade para 

cumprir todos os 

prazos. 

A qualidade dos cursos. 

 

Realização do Fórum 

Docente.  

Premiação das 

melhores práticas 

pedagógicas. 

Realizado 

anualmente no Rio 

de Janeiro com a 

participação de 

docentes de todas 

as Unidades da 

Estácio espalhadas 

pelo Brasil. 

 Desenvolver 

treinamentos 

internos para o 

corpo técnico-

administrativo 

 Treinamento em 

qualidade no 

atendimento para o 

pessoal da Secretaria 

de alunos. 

Treinamentos 

diversos na 

plataforma on line.  

 Possibilidade de o 

funcionário travar 

contato com a 

plataforma on line e 

fazer treinamentos e 

cursos à distância sem 

qualquer tipo de custo. 

Cursos de qualidade e 

que permitem ao 

funcionário 

efetivamente melhorar 

a sua prática.   

Avaliar os 

resultados do 

ENADE 2009 

Acompanhamento 

relatório do ENADE e 

resultado obtido nos 

insumos 

Necessidade de 

contratação de 

doutores 

Média proporcionou 

nota final satisfatória 

para os cursos 

Houve contratação 

de mais 

professores 

doutores, mas a 

Instituição sempre 

preza pela 

melhoria do seu 

corpo docente. 

 Construir regime 

de trabalho do 

corpo docente  

Adequações conforme 

orientações e critérios 

de qualidade do MEC. 

   

 Proporcionar à 

Instituição um melhor 

controle do seu corpo 

docente, levando em 

consideração titulação 

adequada e carga 

horária.   

 Realizar CENSO 

de alunos e 

docentes 

Divulgação das 

informações 

referentes aos alunos 

e professores no ano 

de 2008, incluindo o 

regime de trabalho e 

titulação do corpo 

docente. 

A consolidação 

das informações 

do corpo docente 

pode sofrer 

algumas 

alterações, tendo 

em vista as 

flutuações 

normais de cada 

semestre. 

 Instituição possui 

política consistente de 

recursos humanos, com 

cumprimento da 

legislação trabalhista, 

acordos coletivos de 

trabalho e 

recomendações do 

MEC; 

Possui Plano de   



Carreira Docente 

registrado na Delegacia 

do Trabalho. 

 

DIMENSÃO 6 – Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios. 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

 Realizar 

reuniões 

periódicas do 

CONSEPE. 

 Reuniões do 

CONSEPE ordinárias 

realizadas 

periodicamente e 

extraordinárias de 

acordo com a 

necessidade e 

demanda.   

 Participação ativa de 

representantes de toda 

comunidade 

acadêmica, incluindo 

docentes e discentes, 

todas as coordenações 

de curso e dirigentes. 

 A participação 

discente tem sido 

de grande valia e 

bem atuante nas 

reuniões 

realizadas. 

Criar Sistemas de 

Gestão 

Criação do Sistema 

de Gestão para 

resultados.  

Acompanhamento 

mensal com elaboração 

de planos de ação e de 

ações corretivas. 

Utilização do ISA como 

meta de gestão.  

 Incentivar o 

funcionamento 

das instâncias 

colegiadas em 

cada curso. 

 Realização 

periódica das 

reuniões dos 

colegiados de curso. 

 Sobreposição de 

funções com o 

NDE retirou parte 

das discussões do 

colegiado ou 

houve duplicidade 

de instâncias para 

discussão das 

questões do curso. 

 Abertura para o 

desenvolvimento de 

profícua reflexão e 

crítica ao curso 

proporcionando o 

desenvolvimento e 

aperfeiçoamento 

contínuo do mesmo. 

 Algumas ações 

propostas 

inicialmente pelos 

colegiados foram 

implementadas 

como a criação de 

um novo 

laboratório para o 

curso de 

Odontologia, a 

atualização de 

bibliografia dos 

cursos e criação de 

um laboratório 

Macintosh. 

Incentivar a 

participação do 

corpo discente 

nos colegiados 

de curso e no 

CONSEPE 

Realização, dentro 

de cada curso, de 

eleição para 

membro discente do 

colegiado, bem 

como do discente 

representante no 

CONSEPE 

Nem todos os 

alunos se 

interessam. 

Proporcionar a visão 

mais ampla de todo o 

processo com 

participação de todos 

os atores envolvidos no 

meio acadêmico.  



 Manter Portarias 

de nomeação 

dos membros de 

NDEs e incentivo 

ao pleno 

funcionamento 

dos mesmos. 

 Emissão de 

Portarias para todos 

os NDEs que foram 

formados e os que 

tiveram alteração 

em seus membros 

(mudança ou 

ampliação). 

Poucos doutores 

em algumas áreas, 

principalmente 

nos cursos de 

saúde, deixando 

pouca opção para 

a composição do 

NDE. 

 Todos os NDEs 

atendem aos critérios 

mínimos de qualidade 

do MEC.   

 

DIMENSÃO 7 – Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

 Expandir e 

atualizar o 

acervo da 

biblioteca. 

 Aquisição de 

bibliografia para os 

novos cursos a 

serem 

implementados. 

 Muitas vezes o 

processo de 

compra é 

demorado. 

 Proporciona aos 

alunos uma bibliografia 

atualizada dos temas e 

disciplinas de seus 

respectivos cursos. 

 No ano de 2009 

possuíamos 4.241 

títulos e 21.620 

volumes. Passando 

em 2010 para 

4.807 títulos e 

23.727 volumes. 

Todos nas diversas 

áreas do 

conhecimento 

onde a Instituição 

atua.  

 Manter 

preventiva e 

corretivamente 

as instalações 

físicas da 

faculdade. 

 Pintura e consertos 

em geral.   

 Manutenção do 

aspecto físico da 

Instituição o que acaba 

por proporcionar um 

melhor conforto aos 

alunos, professores e 

funcionários    

Proporcionar 

acessibilidade 

para portadores 

de necessidades 

especiais 

Manutenção 

freqüente do 

elevador.  

Todos os espaços da 

Instituição ficam 

acessíveis aos 

portadores de 

necessidades especiais.  

Atualizar e 

renovar os 

computadores 

dos funcionários 

técnico-

administrativos 

Troca das máquinas 

(computadores) dos 

funcionários, por 

equipamentos mais 

modernos e/ou 

notebooks.  

Grande parte dos 

equipamentos foi 

substituído e os novos 

possuem gasto de 

energia menor que os 

anteriores.  

Ampliar e 

atualizar os 

laboratórios de 

informática. 

 Renovação do 

parque tecnológico 

da Instituição, 

incluindo 

laboratórios   

 Com equipamentos 

novos, alunos e 

professores podem 

desenvolver melhor 

suas atividades.   



utilizados pelos 

alunos e professores 

Analisar os dados 

apontados pelo 

ENADE 2009 

Acompanhamento 

dos insumos 

relativos à 

infraestrutura.  

Infraestrutura bem 

avaliada nos insumos 

do ENADE.  

Ampliar e 

atualizar os 

laboratórios de 

saúde. 

Redistribuição dos 

laboratórios de 

saúde nos espaços 

físicos da Instituição 

    

Melhorar o 

preparo dos 

colaboradores e 

técnicos de 

laboratório. 

Capacitação de 

colaboradores.  

Aumento da vida útil 

dos equipamentos em 

função da melhor 

utilização dos mesmos.  

 

DIMENSÃO 8 - Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Reestruturar a 

CPA 

Criação de 

regulamento 

próprio, nomeação 

dos membros 

através de Portaria e 

representatividade 

Regulamento 

necessita de 

revisão 

Representatividade 

conforme indicado na 

legislação.  

Renovar os 

membros 

representantes 

do corpo 

docente e 

discente na CPA  

Eleição de membro 

discente.  

 Dificuldade em 

ter participação e 

pouco 

envolvimento dos 

alunos na CPA. 

 A renovação é uma 

tentativa    

  

 Eleição de membro 

docente.   

 Renovação dos 

professores 

participantes é 

importante para a 

legitimidade e 

transparência da 

comissão.   

Planejar as ações 

e implementação 

da CPA. 

 Campanha de 

sensibilização de 

alunos e 

professores. 

Dificuldade de 

sensibilizar o 

corpo discente 

para a 

participação na 

pesquisa.  

Ampla participação do 

corpo docente e das 

coordenações.    

 Realizar 

reuniões 

Reuniões mensais 

para todos os 

Dificuldade para 

realização da 

Coordenação da CPA 

possui sala própria e   



periódicas que 

dêem ciência a 

todos os 

membros das 

ações realizadas. 

membros.  reunião com todos 

os membros 

presentes.   

horário de trabalho que 

possibilita a presença 

na instituição todos os 

dias da semana em 

vários horários, 

estando sempre 

acessível.  

 Utilizar 

efetivamente os 

resultados para o 

planejamento e 

gestão da 

Instituição. 

 Utilização da 

pesquisa para o 

direcionamento de 

ações e 

investimentos por 

parte da direção 

geral e direção 

acadêmica. 

 Pouco subsídio na 

pesquisa, pois o 

alunado tem se 

mostrado 

bastante 

satisfeito. 

 A coordenação da CPA 

é sempre convidada a 

se manifestar e 

contribuir em diversos 

momentos durante o 

planejamento de 

investimentos e outras 

ações.   

Divulgar os 

resultados das 

Avaliações. 

Divulgar os 

resultados por meio 

dos canais de 

comunicação com os 

alunos, como portal 

da Instituição na 

internet, murais 

espalhados pelo 

prédio, entre outros. 

Os alunos não 

buscam as 

informações, e 

nem todos lêem 

os murais. 

A divulgação dos 

resultados provoca 

uma maior 

confiabilidade de toda 

a comunidade 

acadêmica no processo 

avaliativo.  

Analisar o ISA – 

Índice de 

Satisfação dos 

Alunos 

 Acompanhamento 

do ISA   

Manutenção do ISA no 

comparativo de 2010 e 

2009. 

 A variação foi de 

apenas 0,02 

pontos de um ano 

para o outro. Esta 

variação deve-se, 

por exemplo, ao 

número de 

participantes 

respondentes da 

pesquisa. 

Promover a 

Regulação e 

avaliação MEC 

Acompanhamento 

dos processos de 

regulação e 

avaliação junto ao 

MEC 

Demora por parte 

do MEC na 

tramitação de 

alguns processos  

Atendimento a todas as 

exigências legais de 

funcionamento da IES, 

assim como de 

avaliação externa. 

O IGC da 

Instituição foi 3, 

contudo o índice 

de avaliação 

externa foi 4. Os 

cursos que fizeram 

ENADE em 2009 

obtiveram o 

seguinte índice 

CPC: 

Administração, 3 

Jornalismo, 4 

Publicidade e 

Propaganda, 4 

Gestão de 



Recursos 

Humanos, 4 

Design Gráfico, 4 

Turismo, 4 

Direito, 3. 

Utilizar os 

resultados das 

avaliações 

externas 

Análise dos dados 

do ENADE 2009 para 

revisão dos PPC’s 

dos cursos.  

Melhor adequação do 

curso às necessidades 

apresentadas pela 

avaliação.  

Dar continuidade 

à pesquisa de 

clima 

Aplicação de 

questionário para 

todos os 

funcionários pelo 

setor de Gestão de 

Pessoas.  

Controle do clima 

organizacional visando 

ações de melhoria do 

mesmo.  

 

 

DIMENSÃO 9 - Políticas de atendimento aos estudantes. 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

 Melhorar o 

atendimento dos 

alunos referentes 

à secretaria 

acadêmica 

Capacitação de 

alunos para 

utilização da 

secretaria virtual.   

Possibilidade de 

realização de 

requerimentos com a 

fixação de prazos para 

atendimento de cada 

solicitação.    

Implementar 

projetos de 

nivelamento e 

reforço. 

Criação do Projeto 

Gabaritando.  

Proporciona ao aluno 

cursos de nivelamento 

e reforço em diversas 

áreas de 

conhecimento, como 

Matemática, 

Português, Anatomia 

Humana, etc.   

 Difusão do PROAB  

Proporcionar aos 

alunos do curso de 

direito a possibilidade 

de revisarem todo o 

conteúdo do curso 

preparando-os melhor 

para o exame da OAB. 

O curso atende 

alunos e ex-alunos 

com preços 

baixíssimos. 

Divulgar 

oportunidades de 

empregos e 

estágios. 

Continuidade do 

Setor de Empregos e 

Estágios.  

Centralização de vagas 

e oportunidades, 

facilitando a pesquisa 

dos alunos. 

Em 2010 mais de 

870 alunos foram 

alocados em vagas 

divulgadas pelo 

setor. 

 Implementar 

uma política 

Retirada página no 

site para visita do 

 A ferramenta não 

funcionou a 

A ferramenta 

mencionada serviria de 

 Outra estratégia 

está sendo 



efetiva de 

acompanhamento 

dos egressos e 

sua colocação no 

mercado 

profissional 

egresso com 

informações e 

pesquisa junto aos 

ex alunos. 

contento pois o 

acesso de ex 

alunos é ainda 

muito pequena 

canal de 

relacionamento dos ex-

alunos com a 

Instituição, o que 

proporcionaria uma 

oferta aos alunos de 

vagas de emprego, 

cursos. 

elaborada, para 

implementação já 

em 2011. 

 Existência e 

continuidade de 

programas e 

projetos para o 

atendimento aos 

estudantes em 

suas 

necessidades. 

 Existência de Apoio 

Psicopedagógico, 

Comissão 

Interdisciplinar de 

Nivelamento 

Discente - CIND,  

 Pouca procura 

dos alunos pelos 

serviços 

disponibilizados. 

 Qualidade dos 

docentes que 

desenvolvem os 

programas e das 

atividades 

desenvolvidas.   

 

 

DIMENSÃO 10 - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Gerir 

adequadamente 

os recursos 

financeiros da 

instituição. 

Efetuar o controle 

de despesas e 

receitas. 

Falta de 

flexibilidade para 

gastos 

emergenciais. 

Planejamento 

antecipado permitindo 

maximização de 

resultados. 

Rigor e 

transparência do 

processo superam 

a falta de 

flexibilidade 

   

Ausência de 

pendências em relação 

aos compromissos 

financeiros das 

instituições.  

   

Incluído 

provisionamento 

mensal para 

contingência.  

 

Investimentos na 

implementação ou 

incremento de 

laboratórios  

Com novos 

equipamentos o 

número de máquinas e 

equipamentos 

avariados diminui. 

Montagem do 

Laboratório do 

curso de 

Tecnologia em 

Design de Moda e 

renovação de 

máquinas em 

Laboratório de 

Informática. 

 

 



 


