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RESUMO 

 
O presente documento constitui o Relatório da Autoavaliação da UNIUOL das atividades 
ocorridas no ano de 2013, buscando refletir as ações desenvolvidas por diversas equipes 
responsáveis pela Instituição. A Comissão Própria de Avaliação da UNIUOL Faculdades tem 
como base a Lei n˚ 10.861, de abril de 2004, na qual foi instituído o SINAES – Sistema 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior. A avaliação institucional desenvolvida pela CPA 
leva em consideração diferentes dimensões da IES e têm como ponto inicial as decisões de 
gestão no que se refere à infraestrutura e à qualidade do ensino oferecido aos discentes. A CPA 
- Comissão Própria de Avaliação, é constituída por representantes de todos os segmentos da 
comunidade acadêmica – Coordenação, Técnico Administrativo, Docentes, Discente - além de 
representante da sociedade civil organizada. O objetivo da avaliação institucional é identificar 
as potencialidades e oportunidades de melhoria IES, de forma a nortear as ações de 
investimentos sejam físicos ou acadêmicos da instituição. Em função da aquisição da UNIUOL 
pelo Grupo Educacional Estácio, a presente avaliação institucional foi realizada dentro do 
modelo que é utilizado pelas demais unidades do grupo no país. A padronização do formulário 
gera para o grupo Estácio a possibilidade de comparação das avaliações em todas as suas 
unidades, o que é considerado de forma positiva pela possibilidade de se observar o todo. O 
atual modelo de questionário contempla a gestão organizacional, o corpo docente, a infra-
estrutura e a qualidade dos serviços técnico-administrativos. A pesquisa foi respondida pelos 
alunos através do ambiente acadêmico do aluno no site da instituição e contou nesta edição 
com uma amostra pequena de alunos, com apenas 25% dos alunos de Gestão Financeira e 23% 
dos alunos de Gestão Comercial. De acordo com a percepção destes alunos, a Biblioteca obteve 
satisfação de 75%. Os equipamentos utilizados como quadros, datashow, retroprojetor foram 
avaliados positivamente pelos discentes de Gestão Comercial com 60% de satisfação. Neste 
contexto, os alunos de Gestão Financeira sinalizaram índice elevado de insatisfação, 
totalizando 50% das respostas. Este aspecto precisa ser observado com atenção pela comissão, 
uma vez que a infra-estrutura disponibilizada pela instituição é a mesma para os dois cursos. A 
infra-estrutura física da unidade é avaliada de forma positiva por 50% e 60% respectivamente 
pelos discentes dos Cursos de Gestão Financeira e Gestão Comercial. A qualidade do 
atendimento prestado pela secretaria da instituição foi avaliada de forma positiva com 100% de 
aprovação dos alunos de Gestão Financeira e 70% dos alunos de Gestão Comercial. O 
atendimento prestado pela administração do campus também obteve 100% de satisfação junto 
aos alunos de Gestão Financeira e 60% dentro os discentes do curso de Gestão Comercial. 
Considerando os dados expostos, é possível perceber que a instituição, de modo geral, é bem 
avaliada pelos discentes, que sinalizaram áreas pontuais que precisam de uma maior atenção. 
Em 2012 a instituição teve seus cursos avaliados pelo ENADE, Gestão Comercial, Gestão 
Financeira e Marketing, obtendo nota três, com conceito quatro para os três cursos.  
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1. INTRODUÇÃO  

 
 

O presente documento traz os resultados obtidos por meio da Avaliação Institucional 

referente ao ano de 2013, da Faculdade de Tecnologia UNIUOL de João Pessoa, instituição 

privada, com fins lucrativos, mantida pela UNIUOL – Gestão de Empreendimentos 

Educacionais e Participações S/A, CNPJ: 04.726.062/0001-36.  

A Faculdade de Tecnologia UNIUOL se posiciona como o primeiro Centro de Educação 

Tecnológica – CET privado do Estado da Paraíba nas áreas de Gestão e Comércio, credenciada 

pela portaria 439 de 20 de fevereiro de 2004, e posteriormente transformado na Faculdade de 

Tecnologia UNIUOL. Juntamente com o credenciamento foi autorizado o curso de tecnologia 

em Gestão Financeira, pela portaria No. 439 de 20 de fevereiro de 2004, com 100 (cem) vagas 

anuais, concomitante foi autorizado o curso de tecnologia em Gestão de Varejo, pela portaria 

445 de 20 de fevereiro de 2004, com 100 (cem) vagas anuais. Ao final de 2004 a UNIUOL foi 

autorizada a funcionar o seu terceiro curso de tecnologia, denominado Marketing de Vendas, 

através da Portaria nº 3596 de 02 de dezembro de 2004, com 100 (cem) vagas anuais, cujo 

processo seletivo iniciou em 2005. Atualmente os três cursos oferecidos estão devidamente 

reconhecidos e contam com um total de 146 alunos, sendo 79 em Gestão Comercial, 55 em 

Gestão Financeira e 12 em Marketing.  

A Faculdade de Tecnologia UNIUOL foi adquirida, em meados de 2012, pelo Grupo 

Educacional Estácio, tornando-se esta a primeira avaliação realizada dentro dos padrões 

desenvolvidos nacionalmente pelo Grupo.  

A instituição teve seus cursos avaliados pelo ENADE em 2012, e obteve nota três com 

conceito quatro nos três cursos da IES, Gestão Comercial, Gestão Financeira e Marketing.  
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Quadro demonstrativo da formação acadêmica dos Docentes  
TITULAÇÃO NÚMERO DE DOCENTES % 

DOUTORES 0 0 
MESTRES 5 27,78 
ESPECIALISTAS 13 72,22 
TOTAL   
 

Portarias de Autorização do Curso, Reconhecimento; Renovação de Reconhecimento e 

desempenho no ENADE:  

CÓDIGO GRAU CURSO ENADE CPC CC 
70079 Tecnologia Gestão Comercial 3 3 4 
70075 Tecnologia Gestão Financeira 3 3 4 
79827 Tecnologia Marketing 3 3 4 

 

Quadro com todos os cursos oferecidos na IES: autorizados, reconhecidos e renovação de 
reconhecimento pelo Ministério da Educação:  
Modalidade Curso Autorização de 

funcionamento 
Início do 
Funcion. Reconhecimento. do Curso 

Educação 
Presencial 

Marketing Port. N. 3956 de 
02/12/2004 

31/01/2005 Port. N. 308 de 30/06/2008 

Educação 
Presencial 

Gestão 
Comercial 

Port. N. 445 de 
20/02/2004 

13/04/2004 Port. N. 461 de 30/07/2007 

Educação 
Presencial 

Gestão 
Financeira 

Port. N. 439 de 
20/02/2004 

13/04/2004 Port. N. 460 de 30/07/2007  

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 
  

A UNIUOL Faculdades, adquirida em meados de 2012 pelo Grupo Educacional 

Estácio, realizou pela primeira vez, sua Avaliação Institucional dentro do modelo praticado 

pela instituição nos demais núcleos educacionais.  

A pesquisa aplicada no processo avaliativo 2013.2 segue o padrão de questionário 

utilizado pela Estácio em todas as suas unidades. O aluno responde a 27 questões. Deste total, 

oito perguntas estão relacionadas à avaliação dos professores e dezenove questões estão 

voltadas para a infra-estrutura da faculdade e do curso.  

A pesquisa desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação em 2013 utilizou-se da 

metodologia quantitativa por meio de pesquisa exploratória. Os questionários foram 

preenchidos pelos alunos por meio do site da instituição, acessado tanto da faculdade como de 

qualquer outro espaço mais conveniente ao aluno.  

A mudança na forma de preenchimento da pesquisa de Avaliação Institucional no ano 

de 2013, embora traga ganho ao aluno, uma vez que deixou de ser aplicada em sala de aula, e, 



8 

portanto deixou de interferir na rotina acadêmica, apresentou como aspecto a ser observado, 

um baixo número de adesão por parte dos discentes. 

Na avaliação realizada em 2013.2, a UNIUOL Faculdades contou com a participação de 

no máximo sete alunos do Curso de Gestão Financeira que concluíram a pesquisa. No curso de 

Gestão Comercial dez alunos no máximo participaram da pesquisa.  

Em função das perguntas não serem classificadas como obrigatórias, o número de 

respostas em cada pergunta sofre oscilação, ou seja, nem todos os alunos que participaram da 

avaliação responderam a todas as perguntas. Por este motivo, o termo “no máximo” foi 

utilizado acima, para sinalizar que a pergunta que obteve o maior número de avaliações, contou 

com a participação de sete e dez alunos nos cursos de Gestão Financeira e Gestão Comercial 

respectivamente.  

O universo de alunos do Curso de Gestão Financeira na ocasião da avaliação era de 

vinte e oito alunos matriculados no 1° Período. O Curso de Gestão Comercial contava com 

quarenta e três alunos, sendo trinta matriculados no 1° Período e treze matriculados no 2° 

Período.  

A participação dos discentes na avaliação foi de 25% e 23% respectivamente nos 

Cursos de Gestão Financeira e Gestão Comercial. Este percentual foi considerado baixo pela 

CPA e ficou distante da meta esperada de participação de 60% do alunado.  

Para efeito de análise, em alguns casos, a CPA optou por somar os percentuais das 

respostas “Extremamente Satisfeito” e “Satisfeito” para obter o índice de Satisfação dos 

discentes. O percentual de Insatisfação foi considerado a partir da junção das respostas 

“Insatisfeito” e “Muito Insatisfeito”. A opção de resposta “Nem satisfeito nem insatisfeito” não 

foi somada a nenhuma das demais opções, por se tratar de uma afirmativa neutra.   
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3. IMPACTO DA AUTOAVALIAÇÃO  
 

A Comissão Própria de Avaliação da UNIUOL Faculdades tem como base a Lei n˚ 

10.861, de abril de 2004, na qual foi instituído o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior. A avaliação institucional desenvolvida pela CPA leva em consideração 

diferentes dimensões da IES, e têm como ponto inicial as decisões de gestão no que se refere à 

infraestrutura e a qualidade do ensino oferecido aos discentes.  
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DIMENSÃO 1 - A Missão e o PDI 
RESULTADOS ALCANÇADOS Objetivos Ações Realizadas 

Fragilidades Potencialidades 
Observações 

 
 
Divulgar de forma 
ampla a missão para a 
Comunidade 
Acadêmica 

 
Depois da aquisição da 
instituição foi afixado cartazes 
nas salas de aula divulgando a 
missão da IES. 
 

 
A falta de interesse dos discentes em 
conhecer os princípios e valores da 
IES. 

 
A missão da IES é objetiva, o que pode 
facilitar o processo de assimilação por 
parte dos discentes. 

 
 

 
Solicitação da 
Autorização para 
funcionamento dos 
cursos de Engenharia 
de Produção e 
Engenharia Civil. 

 
Protocolizado junto ao MEC 

 
Demora da tramitação do processo no 
MEC 

 
A IES passará a ter como opções cursos 
de bacharelado, o que poderá aumentar 
o número de discentes e contribuir para 
a sustentabilidade financeira da 
instituição. 

 

 
 

 

Dados Observados 
A aquisição da UNIUOL pelo Grupo Educacional Estácio gerou a necessidade de que sejam desenvolvidas ações no sentido de divulgar 

amplamente a nova Missão da instituição. Embora a missão da Estácio seja divulgada no site da IES, é necessário que seja realizado um trabalho de 

construção de valores, uma vez que os discentes precisam incorporar a Missão do Grupo: “Educar para transformar. Integramos academia e gestão 

para oferecer uma educação transformadora ao maior número de pessoas, criando impacto positivo na sociedade”. Neste sentido, ações de 

divulgação em quadros de aviso, assim como nos quadros das salas de aula, se fazem necessários.  
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No que se refere ao PDI foi solicitado ao MEC, autorização para implantação de dois novos cursos Engenharia de Produção e Engenharia 

Civil. Os investimentos em infra-estrutura como instalação de dois novos laboratórios de informática e de física e química já foram realizados pela 

instituição. 

 

Ações Realizadas: 
Cartazes fixados em sala de aula como forma de divulgar a missão da IES.. 

 

Ações sugeridas: 
A comissão entende que serão necessárias ações de divulgação mais atraentes, que possam despertar o interesse dos alunos, tais como notas 

de rodapé em provas e comunicados.  

 
 

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

 
RESULTADOS ALCANÇADOS Objetivos Ações Realizadas 

Fragilidades Potencialidades 
Observações 

- Disseminar na IES a 
cultura de aplicação do 
PDI. 

 
 

Divulgação nas reuniões 
pedagógicas sobre os aspectos 
que permeiam o PDI 

Oscilação no número de discentes que 
participam das reuniões pedagógicas, o 
que gera uma falta de linearidade na 
comunicação. 

Transmissão do conceito de uma 
instituição comprometida com a 
educação voltada para o público 
interno e externo. 
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Ampliar as formas de 
capacitação docente, 
visando ao aprimoramento 
da qualidade do ensino 
oferecido.  
 

Divulgação do Edital do 
Programa de bolsas de 
mestrado e doutorado da 
instituição. 

 
 
 
 
              ______________ 

Estimular a capacitação dos docentes, 
elevando o aprimoramento acadêmico 
dos mesmos, o que se reflete na 
qualidade do ensino oferecido aos 
discentes 

Concorreram ao 
programa de bolsas 
de mestrado e 
doutorado, dois 
discentes da IES, 
sendo um deles 
contemplado com 
uma bolsa de 
mestrado no valor de 
R$ 1.000,00 mensal. 

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

Reunião com os docentes para 
discussão das necessidades 
dos discentes e sugestões de 
boas práticas pedagógicas. 

 
 
 
 
              ______________ 

Adequar o contexto pedagógico do 
curso às necessidades dos discentes e a 
realidade vivenciada em sala de aula  

 

Acompanhar o impacto 
dos resultados das 
avaliações internas e 
externas sobre as ações 
desenvolvidas pelos 
cursos.  
 
 

Avaliação dos índices 
identificados com menor 
desempenho na avaliação 
institucional, aliado a ações de 
correção. 

 
 
 
 
              ______________ 

Possibilidade de acompanhamento da 
evolução ou involução dos aspectos 
que permeiam a IES através da 
avaliação institucional. 

 

Implementação de 
alinhamento das atividades 
complementares, tendo em 
vista sua adequação aos 
respectivos Projetos 
Pedagógicos  
 

Discussão e elaboração do 
estatuto para criação de 
Empresa Júnior.  

Dúvida sobre o engajamento dos 
alunos no projeto, tendo em vista o 
perfil da maior parcela dos discentes, 
que está inserida no mercado de 
trabalho. 

Experimentação na prática de conceitos 
adquiridos em sala de aula. 
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Fomentar a produção de 
conhecimentos de alunos e 
de professores dos Cursos 
nos Projetos de Iniciação 
Científica.  
 

Concessão de auxílio 
financeiro para participação de 
docentes com apresentação de 
trabalhos em congressos e 
eventos acadêmicos. 

Perfil de um corpo docente mais 
voltado para o mercado de trabalho, 
com participação de uma parcela 
menor com cotidiano estritamente 
acadêmico. 

Possibilidade de incentivo e de criação 
de uma cultura voltada para a produção 
científica. 

Participação de uma 
docente com 
apresentação de 
trabalhos científicos 
em dois congressos, 
sendo um nacional e 
outro internacional. 
A docente contou 
com subsídio 
financeiro da IES. 

 
Manter atualizada e 
coerente a matriz 
curricular dos cursos e a 
organização didático-
pedagógica e a pertinência 
dos currículos no mercado 

 
Promoveu encontros com o 
NDE para a análise da 
integração das disciplinas 
entre um curso e outro e 
visando sempre a 
interdisciplinaridade. 

 
 
 

___________ 

 
Em conformidade com as propostas de 
ensino descritas no PDI a Instituição 
desenvolve atividades acadêmicas de 
modo a garantir a qualidade do ensino. 
Tais ações são planejadas junto ao 
NDE dos cursos. 

 

 
Fornecer suporte para os 
alunos da IES que 
passaram pelo ENADE 
2012 – Os três cursos da 
IES passaram pela a 
avaliação. 
 

 
- Inscrição dos alunos na 
plataforma do ENADE; 
 
- Murais informativos 
específicos sobre o ENADE; 
-Atualização do site 
institucional com os 
informativos; 
- Aplicação de Simulados. 

 
Conscientizar o aluno da importância 
que tem o ENADE para o aluno 
destacando o mercado de trabalho. 

 
- Apoio Institucional. 
- Comprometimento da coordenação 
dos cursos e professores; 
- Apoio Acadêmico. 

 

 
Dados Observados 

No âmbito das ações voltadas à política de ensino e pesquisa, a IES busca manter atualizada e coerente a matriz curricular dos cursos, com 

vistas às necessidades e demandas do mercado. É também fornecido aos discentes um suporte educacional e institucional no sentido da transmissão 

do conhecimento, assim como no suporte da mensuração do conteúdo absorvido por meio da avaliação do ENADE. O aluno é acompanhado desde a 

construção acadêmico até os aspectos práticos que envolvem o exame. 
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A instituição desenvolve ainda, ações de comunicação interna a fim de informar a comunidade acadêmica os aspectos que permeiam o PDI, 

assim como a política de incentivo à capacitação docente e estímulo a produção científica dos docentes e discentes.   

No que se refere à pós-graduação a faculdade de Tecnologia UNIUOL já formou quatro turmas de pós-graduação, sendo duas de Gestão 

Estratégica em Varejo, uma de Gestão da Qualidade e Produtividade e uma em Logística e Gerenciamento da cadeia de Suprimentos.  

 Em função do perfil discente, as áreas de pesquisa e extensão precisam ser melhor trabalhadas na IES, de forma que se encontre um 

desencadeador que estimule a participação dos alunos dentro deste contexto.  

 

Ações Realizadas: 
Acompanhamento e mensuração das necessidades acadêmicas dos alunos tendo em vista a realidade de mercado vivenciada pelos mesmos.  

 

Ações sugeridas: 
Disseminação da importância da produção científica junto a docentes e discentes, assim como da necessidade de desenvolver a área de 

extensão da IES.  

 

DIMENSÃO 3 -  A Responsabilidade Social da Instituição 
RESULTADOS ALCANÇADOS Objetivos Ações Realizadas 

Fragilidades Potencialidades 
Observações 

 
Contribuir para o 
aprimoramento 
educacional da 
comunidade na qual 
está inserida. 

 
Divulgação por meio de 
propagandas publicitárias das 
bolsas de estudo 
disponibilizadas pela 
instituição.. 

 
Número de bolsas reduzido localmente, 
levando em consideração o quantitativo 
divulgado na comunicação publicitária 
veiculada nacionalmente. 

 
Associação do nome da IES ao 
comprometimento que ela possui com 
o desenvolvimento educacional do 
mercado na qual está inserida. 
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A área de responsabilidade social da instituição é desenvolvida tendo como base a facilitação do acesso à educação. Dentro deste contexto, a 

IES disponibiliza bolsas de estudo aos alunos. 

Ainda dentro da concepção de acesso a educação, a UNIUOL está vinculada ao programa de bolsas de estudos voltado a inserção de 

estudantes menos favorecidos economicamente, o PROUNI. A IES também possui parceria com o Educa Mais Brasil, que é programa de 

responsabilidade social que envolve a indicação e a adesão da Instituição de Ensino Superior com o objetivo de oferecer oportunidades de ingresso 

na educação superior a estudantes que, de outra forma, não teriam acesso por motivos financeiros. 

A instituição estabelece também parcerias com empresas, a fim de oferecer aos sues colaboradores, valores de mensalidades diferenciadas em 

função da demanda, com o objetivo de capacitá-los para o mercado de trabalho.  

 

DIMENSÃO 4: A Comunicação com a Sociedade 

RESULTADOS ALCANÇADOS Observações Objetivos Ações Realizadas 
Fragilidades Potencialidades  

 
Demonstrar com ações 
práticas a importância 
da comunicação como 
ferramenta para 
solidificar a imagem da 
IES perante o mercado, 
bem como reafirmar o 
compromisso social de 
uma instituição de 
ensino superior. 

 
- Parcerias com Jornais, programas de 
TV e Rádio por meio de entrevistas 
sobre temas de interesse da 
sociedade. 
 
- Divulgação em TV, Rádio e 
Outdoor; 
 
- Divulgação da Expo Empreender 
nos meios televisivos. 
 
- Acolhimento da comunidade 
externa por meio de disponibilização 
de palestras acadêmicas durante a 
Expo Empreender 

 
- Em virtude de uma mudança 
de mercado, a IES precisa 
investir mais e melhor, de forma 
direcionada nas suas ações de 
comunicação. 
 
- A padronização da mídia pelo 
Grupo Estácio de acordo com 
depoimentos informais dos 
alunos, não gera identificação 
com a sociedade. 

 
- A força da marca Estácio é conhecida 
nacionalmente, o que agrega valor  a 
IES. 
 
- O alto investimento em mídia por 
parte do Grupo Estácio pode aumentar 
a demanda de alunos. 
 
- A IES ainda é vista como pioneira em 
cursos de gestão. 
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Proporcionar 
comunicação interna 
ágil com os docentes e 
discentes  
 

- Divulgação por e-mail junto aos 
docentes das informações 
relacionadas a resoluções, ações ou 
oportunidades oferecidas pela 
instituição, tanto nacionalmente como 
localmente. 

- Falta de mensuração junto à 
comunidade acadêmica, sobre o 
acesso a informação 
disponibilizada 

- Linearidade na comunicação e fácil 
acesso às informações disponibilizadas 
pela instituição.  
- Disponibilização dos contatos de 
forma setorizada para o acesso a 
informação e/ou solicitações. 

 

Disponibilizar, à 
comunidade acadêmica, 
o PDI, PPI e Relatório 
de Autoavaliação, em 
atendimento à Portaria 
nº 40.  
 

- Disponibilização ao docente por 
meio do SIA, da avaliação 
institucional realizada pelos 
discentes. 
 
- Divulgação dos resultados da 
avaliação institucional por meio dos 
quadros de aviso da instituição. 

- Pelo pouco tempo de 
utilização do SIA por parte dos 
docentes, não há ainda um 
conhecimento profundo sobre 
todas as informações que podem 
ser obtidas por meio do sistema. 
 
- Falta da cultura de consulta 
dos resultados das avaliações 
institucionais por parte dos 
discentes 

- Acesso a informação de forma 
transparente e sem burocratização 

É necessário divulgar 
aos docentes onde a 
avaliação do professor 
encontra-se no sistema. 
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Dados Observados 

A IES se comunica externamente com a sociedade por meio de três pilares principais: campanha publicitária em mídia televisiva, impressa e 

outdoors; palestras abertas a comunidade por meio da Expo Empreender, evento de negócios desenvolvido pelos alunos do terceiro período, com o 

apoio da instituição; participação em eventos em instituições parceiras, feiras e congressos como convidada. 

Outra forma de divulgação utilizada pela IES é o site da instituição, onde são disponibilizadas às comunidades internas e externas, os canais 

de acesso para sugestões e solicitações, assim como a divulgação dos eventos que promove e/ou está envolvida. O site é utilizado também pelos 

discentes e docentes de forma acadêmica, a exemplo do lançamento de notas e acesso a conteúdos e exercícios.  

A comunicação com o público interno da instituição é realizada por meio de material impresso e eletrônico e de mural. O material impresso 

se concentra nos manuais dos alunos e nos materiais pontuais de divulgação que são repassados a comunidade acadêmica. 

 

Ações Realizadas:  
Ações de divulgação para o processo seletivo, nos canais acima citados, bem como para institucionalizar a marca. 

 

Ações Sugeridas: 
 - Atualizações constantes no site; 

 - Divulgações para associar a Marca UNIUOL a ESTÀCIO; 

 - Melhor uso das redes sociais. 

 - Incentivar a busca de informações institucionais no sistema por parte dos docentes 
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DIMENSÃO 5: As Políticas de Pessoal 
RESULTADOS ALCANÇADOS Observações Objetivos Ações Realizadas 

Fragilidades Potencialidades  
 
Desenvolver e manter 
atividades que 
estimulem o 
desenvolvimento 
profissional e condições 
de trabalho aos docentes 
e técnico- 
administrativos 

 
- Bolsas de 100% nos cursos de 
graduação para funcionários e 
dependentes diretos e de 50% para 
os cursos de Pós-graduação. 
 
- Divulgação do plano de cargos e 
salários; 
 
- Concessão de bolsas de estudo em 
nível de mestrado e doutorado para 
os docentes 

 
- Capacitação contínua dos 

Corpos Docente e Técnico-

Administrativo. 

 

- Desenvolver ações que 

possibilitem aprimorar o 

processo seletivo de 

contratação; 

 

 
- Possibilitar ao corpo técnico-
administrativo da IES, o acesso a 
graduação e a Pós-graduação, 
tornando-os estudantes. . 

 
- Com a aquisição pelo 
novo grupo, o incentivo 
ao ingresso na 
graduação já foi posto 
em prática, contando 
hoje com um 
colaborador do corpo 
técnico-administrativo 
que encontra-se 
regularmente 
matriculados na IES 
com concessão de bolsa 
de estudo de 100%. 

Aumentar Política de 
Pessoal com relação ao 
Plano de Benefícios  
 

- Plano de Saúde para docentes e 
corpo técnico-administrativo 
 
- Plano odontológico 
 
- Vale alimentação para técnico-
administrativo 

 
 
 
 
         ______________ 

- Oferecer melhores condições sociais 
para seus colaboradores, 
proporcionando melhor qualidade de 
vida e ganho no clima organizacional. 

 

Abrir espaço para a troca 
de experiência entre os 
docentes 

- Reuniões pedagógicas onde os 
docentes expõem situações positivas 
e negativas vivenciadas em sala de 
aula, como forma de trocar 
experiências pedagógicas. 

 
 
 
 
         ______________ 

- Criar um ambiente acadêmico 
favorável, de forma que o docente 
exponha situações vivenciadas no 
cotidiano de sala de aula, e possa 
debater com seus pares estas situações. 
Essa experiência permite que o docente 
entenda que ele não está só, e que os 
problemas ou conquistas, podem ser as 
mesmas de seus colegas de trabalho.  
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O PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, por meio dos seus respectivos regulamentos traz uma proposta de plano de carreira, que 

relaciona os aspectos que envolvem a forma de ingresso e acesso, classificação no cargo, direitos e deveres e forma de afastamento e da substituição.  

No que se refere ao Plano de Carreira Docente, é estabelecido que a definição das necessidades dos docentes é disciplinada pela coordenação 

dos cursos.  

A produção acadêmica é estimulada por parte da IES, por meio de incentivo a publicação e apresentação de artigos dos docentes e discentes. 

Outro ponto a ser observado sobre o Plano de Carreira é o incentivo por parte da IES com relação a tempo de serviço, desenvolvimento do 

intelecto dos seus colaboradores por meio de bolsas de graduação e pós-graduação. O PDI prevê ainda, no artigo 13, a possibilidade de afastamento 

pessoal técnico/administrativo para capacitação. 

 

Ações Realizadas:  
Ações de divulgação do PDI e do Plano de Carreira entre os docentes e Técnico-Administrativos da instituição. 

Ações Sugeridas: 
 - Melhorar o processo seletivo de contratação; 

 - Ações de Capacitação dos Corpos Docente e Técnico-Administrativo de forma regular. 

 - Estimular o ingresso a graduação e pós-graduação dos docentes e demais colaboradores da IES. 
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DIMENSÃO 6: A organização e a Gestão da Instituição 

RESULTADOS ALCANÇADOS Observações Objetivos Ações Realizadas 
Fragilidades Potencialidades  

 
Garantir o adequado 
funcionamento das 
atividades de ensino, 
extensão, pós-
graduação e gestão. 

 
Convocação para participação das 
reuniões de conselhos (CONSUP, 
COPEX, Conselhos de Cursos) 

 
A baixa participação em 
reuniões por parte dos 
representantes dos discentes. 

 
- Tomadas de decisões realizadas por 
meio de discussões em conjunto. 

 

Acompanhar e analisar 
os resultados do 
ENADE.  

- Acompanhamento e divulgação dos 
resultados do ENADE junto à 
comunidade acadêmica. 

 
 
 
            ______________ 

- Os resultados obtidos por meio do 
ENADE são considerados satisfatórios, 
uma vez que os três cursos da 
instituição – Gestão Comercial, Gestão 
Financeira e Marketing - obtiveram 
conceito quatro na avaliação. 

 

Implementar melhorias 
a partir dos resultados 
obtidos em avaliações 
internas e externas.  
 

- Identificação e avaliação dos 
aspectos deficitários da IES por meio 
da avaliação institucional 
 
- Avaliação dos  

   

 

 A organização da instituição é realizada por meio da instituição dos conselhos que deliberam a respeito das áreas as quais estão veiculadas. 

Desta forma, as decisões são tomadas de forma conjunta e democrática através de seus membros que representam tanto os discentes, como docentes, 

técnico-administrativos e sociedade civil organizada. 

 

Ações Realizadas:  
Estabelecimento de solicitações formais de forma escrita por meio de requerimentos, como forma de aperfeiçoar os processos de tramitação 

de solicitações de alunos. 
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Ações Sugeridas: 
 Acesso às informações, com o objetivo de clarificar e informar aos docentes, discentes e técnico-administrativos sobre as informações gerais 

e de capacitação do Grupo Estácio.  

 

DIMENSÃO 7: A infra-estrutura física 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS Observações Objetivos Ações Realizadas 
Fragilidades Potencialidades  

 
 
Incentivar o uso de 
recursos como 
datashow por parte dos 
docentes, 
principalmente no curso 
de Gestão Financeira 

 
Foi disponibilizado um e-mail para 
solicitação de equipamento aos 
docentes com objetivo de facilitar e 
organizar a logística referente a este 
aspecto. 
 

 
A IES dispõe de seis 
equipamentos de datashow. 
Deste total quatro são fixos 
nas salas de aula e dois são 
móveis. A quantidade maior 
de equipamentos fixos pode 
gerar uma ociosidade do 
equipamento, uma vez que ele 
pode não estar sendo utilizado 
em determinada aula, quando 
outro professor pode solicitar 
e não dispor do equipamento 
móvel.  

 
A quantidade de equipamentos 
disponíveis é satisfatória para a 
quantidade de turmas existentes na 
IES. 

 
É válido avaliar com os 
docentes a percepção sobre 
a estrutura atual, com 
quatro datashows fixos e 
dois móveis, para 
identificar a necessidade de 
transformar dois 
equipamentos fixos em 
móveis. 

 
Manter a IES sempre 
limpa e organizada, 
para passar ao aluno por 
meio do Ponto de 
Venda a ideia de uma 
ambiente agradável, 
além do conceito de 
uma instituição de 
ensino séria. 

 
Contratação de uma prestadora de 
serviços de limpeza, aumentando a 
quantidade de funcionários neste setor. 

 
 
 

___________ 

 
Ter um ambiente de trabalho e de 
estudo limpo e organizado, tanto para 
os alunos, quanto para os professores e 
funcionários. 
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Estimular no discente o 
hábito de freqüentar a 
biblioteca. 
 
Ampliar e atualizar o 
acervo das Bibliotecas, 
objetivando a satisfação 
dos usuários.  
 

 
A exemplo da reforma na estrutura da 
IES, a biblioteca também foi reformada 
e inaugurada com uma pequenas 
solenidade que contou com a 
participação dos discentes. Na ocasião 
foram sorteados livros doados pelos 
docentes e distribuído picopa aos 
alunos.  

 
Os discentes da IES possuem 
um perfil maior de 
comerciários, que 
culturalmente não adquiriam 
ainda o hábito de utilizar a 
internet como fonte de 
pesquisa. 

 
O acervo da biblioteca é diversificado e 
conta com títulos atuais, o que pode se 
tornar um estímulo ao aluno. 

 

Acompanhar a 
adequação dos 
laboratórios às 
demandas dos projetos 
pedagógicos dos cursos  

 

- Construção de um laboratório de 
física e química  

 
 
 
 
 
          ______________ 

- Adequação da infra-estrutura da 
instituição de acordo com às 
necessidades pedagógicas dos cursos. 

 

Adequar às condições 
de espaço físico das 
áreas de convivência, 
buscando ampliá-las e 
adequá-las às 
necessidades de 
atendimento  
 

- Após a aquisição da IES pelo Grupo 
Educacional Estácio, foi realizada uma 
reforma na infra-estrutura buscando 
atender as necessidades de fluxo de 
atividades e processos dentro da 
instituição. O setor de atendimento aos 
discentes ficou mais próximo da sala de 
aula e separado do atendimento ao 
público em geral. 

 
 
 
 
 
          ______________ 

- A separação física de atendimento aos 
discentes e ao público em geral que 
visita a instituição, permite que cada 
público seja atendido de forma 
personalizada de acordo com as suas 
necessidades. 
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Dados Observados 

Ao serem questionados sobre os equipamentos utilizados na unidade a exemplo de quadros, datashow, etc, ocorreu uma discrepância nas 

respostas dos alunos de Gestão Financeira e Gestão Comercial. Apenas 25% dos alunos de Gestão Financeira sinalizaram satisfação com os 

equipamentos utilizados pela IES. No caso dos alunos de Gestão Comercial, esse percentual chegou a 60% dos alunos satisfeitos. O percentual de 

insatisfação dos alunos – soma das respostas “Insatisfeito” e “Muito insatisfeito” – totalizou 50%, percentual considerado alto. 

É válido lembrar que a amostra participante desta pergunta foi de 4 e 5 alunos respectivamente para o Curso de Gestão Financeira e Gestão 

Comercial. Outro aspecto importante, é que a IES disponibiliza a mesma estrutura de equipamentos para os dois cursos, fato que desperta 

curiosidade sobre os motivos que acarretaram uma avaliação tão distinta.  

 O laboratório de informática foi avaliado positivamente pelos dois cursos, com 100% de satisfação no caso dos discentes de Gestão 

Financeira e 80% para os alunos do Curso de Gestão Comercial. 

 A qualidade da internet oferecida aos alunos foi avaliada em três esferas: laboratório de informática, wi-fi no campus e biblioteca. Dentro 

deste contexto, é possível verificar a satisfação dos alunos de Gestão Financeira que sinalizaram satisfação de 100% ao analisar a internet do 

laboratório e wi-fi do campus e 75% para a internet da biblioteca. Para os alunos de Gestão Comercial, o índice de satisfação com a internet é de 

60% para o laboratório de informática e wi-fi do campus e de 50% na avaliação deste serviço na biblioteca.  

 No que se refere a conservação das áreas comuns do campus o índice de satisfação é de 50% e 60% respectivamente para os alunos de Gestão 

Financeira e Gestão Comercial.  

A avaliação no que se refere a limpeza obteve resultados semelhantes nas esferas avaliadas: áreas comuns, banheiros e salas de aula. As áreas 

comuns e salas de aula obtiveram o mesmo percentual de respostas tanto nos cursos de Gestão Financeira como nos cursos de Gestão Comercial, 

com percentual de 50% e 60% respectivamente. 

 Estão satisfeitos com os banheiros da unidade 50% dos alunos de Gestão Financeira e 40% dos discentes de Gestão Comercial. 

 É importante observar que o percentual de alunos que se classificou como “Nem satisfeito nem insatisfeito” no que se refere a avaliação da 

limpeza dos banheiros da unidade e das salas de aula encontra-se em percentuais elevados com 50% das respostas dos alunos de Gestão Financeira 
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ao avaliar os banheiros da IES. Esta opção de resposta também foi sinalizada por 40% dos alunos tanto de Gestão Financeira como de Gestão 

Comercial. 

 Ao serem solicitados a avaliar a infraestrutura geral da IES, os percentuais de satisfação chegaram a 75% para os alunos de Gestão Financeira 

e 60% para os alunos de Gestão Comercial. 

Questionados sobre a estrutura geral da biblioteca, 75% dos alunos de Gestão Financeira sinalizaram que estão satisfeitos. O Curso de Gestão 

Comercial contou com a participação de apenas um aluno nesta pergunta, que se classificou como “Nem satisfeito nem insatisfeito”  

 

  

Qual a satisfação com os equipamentos utilizados na sua unidade (quadros, datashows, retroprojetores, etc) 

Respostas 
G. 

Financeira 
G. 

Comercial 
Extremamente Satisfeito 25%   
Satisfeito   60% 
Nem satisfeito nem insatisfeito 25% 20% 
Insatisfeito 25%   
Muito Insatisfeito 25% 20% 
Total 4 5 
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Qual a satisfação com a disponibilidade de equipamentos (computadores) nos laboratórios de informática? 

Respostas 
G. 

Financeira 
G. 

Comercial 
Extremamente Satisfeito 50% 40% 
Satisfeito 50% 40% 
Nem satisfeito nem insatisfeito     
Insatisfeito     
Muito Insatisfeito   20% 
Total 4 5 
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Qual a satisfação com a velocidade de internet: nos laboratórios? 

Respostas 
G. 

Financeira G. Comercial 
Extremamente Satisfeito 33,30% 20% 
Satisfeito 66,70% 40% 
Nem satisfeito nem insatisfeito   40% 
Insatisfeito     
Muito Insatisfeito     
Total 3 5 
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Qual a satisfação com a velocidade de internet: wi-fi no campus? 

Respostas 
G. 

Financeira 
G. 

Comercial 
Extremamente Satisfeito 75% 20% 
Satisfeito 25% 40% 
Nem satisfeito nem insatisfeito   20% 
Insatisfeito   20% 
Muito Insatisfeito     
Total 4 5 
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Qual a satisfação com a velocidade de internet: nas bibliotecas? 

Respostas 
G. 

Financeira G. Comercial 
Extremamente Satisfeito 25%   
Satisfeito 50% 50% 
Nem satisfeito nem insatisfeito 25% 25% 
Insatisfeito   25% 
Muito Insatisfeito     
Total 4 4 
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Qual a satisfação com a conservação das áreas comuns do campus? 

Respostas 
G. 

Financeira G. Comercial 
Extremamente Satisfeito 50%   
Satisfeito   60% 
Nem satisfeito nem insatisfeito 25% 40% 
Insatisfeito 25%   
Muito Insatisfeito     
Total 4 5 
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Qual a satisfação com a limpeza das áreas comuns do campus? 

Respostas 
G. 

Financeira 
G. 

Comercial 
Extremamente Satisfeito 50%   
Satisfeito   60% 
Nem satisfeito nem insatisfeito 25% 40% 
Insatisfeito 25%   
Muito Insatisfeito     
Total 4 5 
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Qual a satisfação com a limpeza dos banheiros das unidades? 

Respostas 
G. 

Financeira G. Comercial 
Extremamente Satisfeito 50%   
Satisfeito   40% 
Nem satisfeito nem insatisfeito 50% 40% 
Insatisfeito   20% 
Muito Insatisfeito     
Total 4 5 
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Qual a satisfação com a limpeza das salas de aula? 

Respostas 
G. 

Financeira G. Comercial 
Extremamente Satisfeito 50%   
Satisfeito   60% 
Nem satisfeito nem insatisfeito 25% 40% 
Insatisfeito     
Muito Insatisfeito 25%   
Total 4 5 
 

 

Qual a satisfação geral com a infraestrutura física da sua unidade? 

Respostas 
G. 

Financeira G. Comercial 
Extremamente Satisfeito 25%   
Satisfeito 50% 60% 
Nem satisfeito nem insatisfeito 25% 40% 
Insatisfeito     
Muito Insatisfeito     
Total 4 5 
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Qual a satisfação geral com a biblioteca da sua unidade? 

Respostas 
G. 

Financeira 
G. 

Comercial 
Extremamente Satisfeito     
Satisfeito 75%   
Nem satisfeito nem insatisfeito   100% 
Insatisfeito 25%   
Muito Insatisfeito     
Total 4 1 
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3.1.2 – Ações Realizadas: 
Maior divulgação do canal de reserva de equipamentos a exemplo de datashow para os docentes. No que se refere ao uso da biblioteca, ações 

de incentivo ao discente para utilizar os recursos disponíveis na mesma. 

Contratação de uma empresa especializada em limpeza. O serviço de limpeza da IES era realizado anteriormente por apenas uma funcionária. 

Em função da contratação da empresa de limpeza, o número de funcionários do setor passou de 1 para 3 colaboradores. A funcionária que realizava 

anteriormente o serviço de limpeza foi remanejada para um setor de outra unidade do Grupo Educacional Estácio, a Faculdade IDEZ. 

Instalação de Elevador para portadores de necessidades especiais, melhoria no sistema de ar-condicionado e novos livros para a Biblioteca.  

 

 

3.1.3 – Ações sugeridas: 
Buscar avaliar a necessidade de uso de datashow por parte dos docentes a fim de identificar a necessidade de transformação de dois 

equipamentos fixos em móveis. Realizar ações de comunicação junto aos docentes, para que seja estimulado o uso do acervo da biblioteca no 

conteúdo acadêmico ministrado.  

Observar periodicamente os aspectos relacionados à limpeza e organização da IES, para que este item possa obter melhor classificação nas 

demais Avaliações Institucionais.  

A partir destes números, a CPA identificou que serão necessárias ações unificadas a serem desenvolvidas com os alunos que ingressam na 

instituição, de forma que eles sejam apresentados e estimulados a frequentar a biblioteca e os laboratórios da instituição. Além do mais, com a 

aquisição pelo Grupo Estácio, a IES passará por reformas estruturais que contemplarão biblioteca e o laboratório de informática, bem como toda 

parte administrativa da IES. 
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DIMENSÃO 8: O Planejamento e Avaliação 

RESULTADOS ALCANÇADOS Observações Objetivos Ações Realizadas 
Fragilidades Potencialidades  

 Divulgar na comunidade 
acadêmica o que já foi 
alcançado em virtude da 
participação na avaliação 
interna, bem como divulgar os 
resultados. 

- Divulgação em murais da IES 
e site;  
 
- Divulgação da avaliação dos 
docentes por meio do SIA, 
acessado individualmente por 
cada docente, no contexto das 
disciplinas que são ministradas. 
 

- A resistência dos alunos para a 
participação da avaliação. 
 
- Pequena amostra que não 
permite representatividade do 
universo 

- As informações obtidas por maio da 
avaliação interna possibilita 
conhecimento dos pontos positivos da 
IES, assim como das oportunidades de 
melhoria, possibilitando a oportunidade 
de corrigi-las.  

 

- Aumentar o percentual de 
participação dos discentes na 
avaliação institucional 

- Inserir no calendário 
acadêmico, o período de 
preenchimento da avaliação 
institucional, realizando-a no 
laboratório de informática da 
instituição, como forma de 
estimular a participação dos 
discentes na pesquisa 

- O preenchimento da avaliação 
institucional no laboratório de 
informática da IES, de forma 
mínima, tomará o tempo de aula 
de pelo menos uma disciplina 
de cada período 

- O aumento na amostra de discentes 
que participam da pesquisa possibilita 
uma maior confiabilidade dos dados 
coletados, tornando-se uma fonte mais 
segura para as tomadas de decisões. 
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A presente avaliação institucional contou com baixa participação por parte dos discentes conforme exporto na metodologia. Participaram da 

pesquisa apenas 25% dos alunos do Curso de Gestão Financeira e 23% dos alunos do Curso de Gestão Comercial.   

Embora tenha ocorrido a divulgação por parte da instituição do período de realização da pesquisa, o baixo índice de participação dos 

discentes compromete o resultado O preenchimento da pesquisa por parte dos discentes é realizada de forma espontânea, por meio do preenchimento 

da avaliação no site da IES..  

Outro aspecto a ser observado, é que os discentes não são obrigados a responder a todas as perguntas, o que gera uma oscilação no 

quantitativo de respostas por pergunta. Este fato também gera de certa forma uma fragilização dos dados pela falta de padronização do processo. 

No que se refere à avaliação externa, em 2012 a instituição teve seus cursos avaliados pelo ENADE, Gestão Comercial, Gestão Financeira e 

Marketing, obtendo nota três, com conceito quatro para os três cursos. Dentro da visão da comissão, esta avaliação foi positiva e reflete a política 

educacional praticada pela comunidade acadêmica. 

 

Ações Realizadas:  
 Divulgação dos resultados da avaliação nos murais da IES, site, bem como disponibilização do acesso do feedback individual para cada 

docente. 

 

Ações Sugeridas: 
 Divulgar amplamente o período de realização da avaliação institucional, assim como utilizar o laboratório de informática para aumentar 

consideravelmente a amostra de discentes na pesquisa.  
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DIMENSÃO 9: As Políticas de Atendimento ao Discente 

RESULTADOS ALCANÇADOS Observações Objetivos Ações Realizadas 
Fragilidades Potencialidades  

 
Promover ações que 
possibilitem manter o 
alto percentual de 
satisfação dos alunos. 

 
- Treinamentos de uso do sistema 
 
- Portfólio  de treinamentos on line 

 
Caso haja rotatividade no setor 
de atendimento, pode ocasionar 
queda na qualidade da prestação 
do serviço em função do tempo 
de adaptação ao setor, 
necessário ao novo colaborador. 

 
Os colaboradores que prestam 
atendimento aos discentes estão na 
linha de frente, em contato direto com 
o público. O Alto percentual de alunos 
satisfeitos pode gerar fidelidade a 
Faculdade, possibilitando demanda 
para os cursos de Pós-Graduação, 
assim como indicação da Instituição 
para parentes e amigos. 
 
 
 
 

 

Garantir o atendimento 
as pessoas com 
necessidades especiais  
 

- Reforma da infra-estrutura da IES, 
com a colocação de rampas de acesso 
em todas as dependências da 
instituição 
 
- Instalação de um elevador para 
portadores de necessidades especiais 

 
 
 
 
           ______________ 

Compromisso da instituição   
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Dados Observados 

 

O atendimento prestado ao discente é avaliado em seis esferas, são elas: Secretaria, Administração do Campus, Telefônico Ativo e Receptivo, 

E-mail e por Outros Canais. 

O grau de satisfação dos discentes no que se refere à qualidade do atendimento prestado pela IES é elevado. O percentual de satisfação – 

soma das opções de respostas “Extremamente Satisfeito” e “Satisfeito” - dos alunos de Gestão Financeira é de 100%, em quatro dos seis itens 

avaliados: Atendimento da Secretaria, da Administração do Campus e do Atendimento Telefônico Receptivo e Ativo. Ainda dentre as respostas dos 

alunos de Gestão Financeira, o Atendimento por E-mail e por Outros Canais obteve 50% das respostas como percentual de satisfação. 

No que se refere à avaliação dos alunos do Curso de Gestão Comercial, o percentual de alunos satisfeitos oscilou entre 60% e 75% das 

respostas. Dentre os setores que obtiveram maior índice de avaliação estão o Atendimento Telefônico Receptivo e Ativo, ambos com 75% dos alunos 

satisfeitos. O Atendimento prestado por meio de Outros Canais obteve 71,5% das respostas, seguido de 70% de satisfação com o Atendimento da 

Secretaria. O Atendimento por E-mail foi classificado como satisfatório por 66,6% dos discentes e a Administração do Campus obteve o índice de 

60% de satisfação.  
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Qual a satisfação com o atendimento da secretaria de alunos da sua unidade? 

Respostas 
G. 

Financeira 
G. 

Comercial 
Extremamente Satisfeito 50% 20% 
Satisfeito 50% 50% 
Nem satisfeito nem insatisfeito   20% 
Insatisfeito     
Muito Insatisfeito   10% 
Total 2 10 
 

 

 



40 

Qual a satisfação com o atendimento prestado pela administração do campus? 

Respostas 
G. 

Financeira 
G. 

Comercial 
Extremamente Satisfeito 50% 10% 
Satisfeito 50% 50% 
Nem satisfeito nem insatisfeito   10% 
Insatisfeito   20% 
Muito Insatisfeito   10% 
Total 2 10 
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Qual a satisfação com o atendimento telefônico receptivo, ou seja, aquele que lhe atendeu quando você ligou? 

Respostas 
G. 

Financeira G. Comercial 
Extremamente Satisfeito 50% 37,50% 
Satisfeito 50% 37,50% 
Nem satisfeito nem insatisfeito   12,50% 
Insatisfeito   12,50% 
Muito Insatisfeito     
Total 2 8 
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Qual a satisfação com o atendimento telefônico ativo, ou seja, aquele que entrou em contato com você ? 

Respostas 
G. 

Financeira 
G. 

Comercial 
Extremamente Satisfeito 50% 50% 
Satisfeito 50% 25% 
Nem satisfeito nem insatisfeito   12,50% 
Insatisfeito   12,50% 
Muito Insatisfeito     
Total 2 8 
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Qual a satisfação com o atendimento por e-mail? 

Respostas 
G. 

Financeira G. Comercial 
Extremamente Satisfeito 50% 44,40% 
Satisfeito   22,20% 
Nem satisfeito nem insatisfeito 50% 22,20% 
Insatisfeito   11,10% 
Muito Insatisfeito     
Total 2 9 
 

 

 



44 

Qual a satisfação com outros canais de atendimento? 

Respostas G. Financeira G. Comercial 
Extremamente Satisfeito 50% 28,60% 
Satisfeito   42,90% 
Nem satisfeito nem insatisfeito   14,30% 
Insatisfeito 50% 14,30% 
Muito Insatisfeito     
Total 2 7 
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Ações Realizadas: 
Divulgação ao setor de Atendimento do grau elevado de satisfação do aluno com o serviço prestado pelo setor, como forma de 

reconhecimento e estímulo do trabalho desenvolvido.  

 

Ações sugeridas: 
Realizar periodicamente treinamentos com o objetivo de manter e melhorar o grau de satisfação dos discentes.  
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DIMENSÃO 10: A sustentabilidade Financeira  

RESULTADOS ALCANÇADOS Observações Objetivos Ações Realizadas 
Fragilidades Potencialidades  

 
Captar e Alocar 
recursos, bem como 
combater a 
inadimplência. 

 
- Em meados de 2012, a IES foi 
adquirida pelo Grupo Estácio. 

 
- Com a aquisição pelo Grupo, 
algumas ações foram suspensas, 
para que se refaça o 
planejamento. 

 
- Participando de grupo educacional 
com solidez financeira, IES aumenta 
suas perspectivas de crescimento. 

 

Aumentar a captação de 
discentes para a IES 

- Ampla campanha publicitária 
divulgada por meio de TV, mídia 
impressa, outboor 

- Pela transição da 
administração da IES para o 
modelo praticado pelo Grupo 
Estácio e por mudanças no 
mercado educacional, ocorreu 
uma diminuição no número de 
discentes por turma. 

A associação do Grupo Estácio, 
conhecido nacionalmente, à UNIUOL 
Faculdades pode gerar demanda para 
os cursos já existentes, assim como 
para novos cursos. 

 

Otimizar a mão de obra 
docente da instituição 

- Juntar turmas da mesma disciplina 
com pequeno número de discentes, 
para otimizar os investimentos da 
instituição 

- Combater nos discentes a 
possível percepção de que a 
junção de algumas turmas causa 
algum tipo de perda 

Otimizar os recursos da instituição, 
tanto no que se refere à mão de obra 
docente, como a energia elétrica 
utilizada durante a aula.  

 

 

A aquisição da IES pelo Grupo Educacional Estácio possibilitou uma maior segurança no tocante a sustentabilidade financeira, uma vez que 

o referido grupo trabalha com capital aberto, o que representa uma estabilidade à instituição. 

A empresa tem buscado ao máximo minimizar o índice de inadimplência, assim como os custos e despesas, com o objetivo de obter maior 

lucratividade.  

Com a aquisição pelo Grupo Estácio espera-se maiores oportunidades de mercado, de forma que seja possível ampliar as fontes de receita, 

com ofertas de novos cursos de graduação e pós-graduação, bem como cursos livres. 
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4. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2014 

 
 

Objetivos  Ações Previstas 
 
- Ações de divulgação da missão da IES, com uma 
comunicação atraente que possa chamar a atenção dos 
alunos de forma mais eficiente. 

 
Fixar a missão da IES em sala de aula de forma que 
desperte a atenção dos alunos.  

 
- Novos investimentos nas áreas de pesquisa e extensão da 
instituição que precisam ser observados com maior 
atenção, uma vez que praticamente não são desenvolvidas 
ações nestas áreas. 

 
- Criação de laboratórios de empresas crias; 
- Reestruturação da Expoempreender que passará a ser 
realizada anualmente; 
- Elaboração de novos cursos de Pós-graduação. 
 

 
-Trabalhar a associação da marca UNIUOL, ao Grupo 
Educacional Estácio. 

 
- Atualizações constantes no site, bem como associar o 
site da UNIUOL ao da Estácio; 
- Melhor uso das redes sociais; 
- Ações de Trade. 

 
-Capacitação dos Corpos Docente, Discente e Técnico-
Administrativo para acesso aos sistemas do Grupo 
Educacional Estácio. 

 
- Incrementar ações para uma eficaz capacitação de 
acesso aos sistemas por parte dos docentes, discentes e 
técnico-administrativos. 

- Estimular o uso da biblioteca virtual por parte dos 
docentes e discentes. 

- Divulgar nos murais e nas salas de aula, o endereço de 
acesso da biblioteca virtual como forma de estimular 
tanto os docentes como os discentes em utilizar esse 
recurso acadêmico fornecido pela instituição. 

 
-Otimizar o acesso dos alunos a biblioteca e laboratório de 
informática. 

 
- A biblioteca da IES foi reformada e recebeu novos 
livros. A partir de uma melhor estrutura, incentivar os 
professores a utilizar as seus exercícios ou demandas 
acadêmicas, a acervo da biblioteca, o que poderá ajudar 
ao aluno a criar a cultura de realizar pesquisas em livros.   

 
- Sensibilização dos envolvidos para o processo avaliativo, 
esclarecendo importância e estimulando a participação no 
mesmo. 
 

 
- Intensificar juntos aos docentes a importância da 
avaliação para que os mesmo sejam multiplicadores 
junto aos discentes da participação dos mesmos. 
- Divulgar o período de realização da avaliação 
institucional 
- Utilizar de forma previamente agendada o laboratório 
de informática para que os alunos possam preencher a 
avaliação institucional, aumentando assim a amostra de 
alunos participantes 
- Continuar com as ações de divulgação das avaliações 
institucionais. 

 
 
- Ampliar as fontes de receita 

  
- Ofertar novos cursos de graduação e pós-graduação, 
bem como cursos livres. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise da avaliação institucional por parte da CPA leva em consideração os números 

obtidos por meio da pesquisa, assim como os fenômenos e as ações ocorridas na IES no 

período avaliado. Dentro deste contexto, é importante ressaltar que a pesquisa retrata um 

momento inserido em um contexto. Desta forma, não é possível se dissociar os resultados 

obtidos por meio da avaliação, da atmosfera e aspectos que envolvem diretamente estes 

números e a instituição.  

A primeira avaliação institucional realizada dentro do que é praticado nacionalmente 

pelo Grupo Educacional Estácio traz consigo as dificuldades de tudo que é realizado pela 

primeira vez. Tanto para os alunos como para a comissão ocorreu um processo de certa forma 

“descobrimento” seja na forma de preencher os dados, seja na forma de analisá-los. 

O modelo de preenchimento da avaliação pelo computador gera um ganho de tempo e 

otimização do trabalho por parte da CPA, já que anteriormente era utilizado o formulário de 

papel, que acarretava a tabulação dos dados. No entanto, é preciso observar o desafio de 

construir um formulário abrangente, que possa contemplar as 10 dimensões propostas pelo 

SINAES.  

Outro aspecto a ser pontuado, é a necessidade de uma maior participação na avaliação 

institucional por parte dos discentes, com o objetivo de tornar os dados obtidos por meio da 

avaliação, mais substanciais e com possibilidade de representatividade.  

Os resultados da avaliação institucional de demonstram que de uma forma geral a 

instituição é bem avaliada, sendo necessário observar apenas alguns aspectos pontuais.   

Este Relatório estará disponível tanto para os discentes e docentes, assim como para a o 

corpo técnico-administrativo, assim como será divulgado será amplamente nas instalações da 

IES. 


