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Comissão Própria de Avaliação 

Coordenadora da CPA – Maria Auxiliadora Pereira da Cruz 

Representante do Corpo Docente – José Airton Ferreira de Sousa 

Representante do Corpo Técnico-Administrativo – Júlio César Ferreira Leódido 
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Ato de Designação da CPA: Originária: Portaria Diretoria Geral n0 11 de 04 de junho de 2004  

Período de Mandato da CPA: 03 (três) anos, podendo ser renovado nos termos do 

Regulamento Interno da CPA. 
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Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional 

realizada na Faculdade Estácio de Teresina – Estácio Teresina, no ano de 2016. A Instituição é 

mantida pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina – CEUT. A IES foi autorizada a funcionar 

por meio de Decreto Presidencial de 15 de setembro de 1994, publicado no D.O.U. de 

16/09/1994. Em 23/12/2009, foi feito aditamento para solicitação de mudança de nome, 

conforme Portaria Nº 1.747 e, em 26/04/2011, foi recredenciada conforme Portaria nº 455.  

Em 17/11/2014, a Faculdade de Ciências Humanas, Saúde, Exatas e Jurídicas de Teresina 

- Faculdade Ceut foi incorporada ao Grupo Estácio. Em 23/12/2015, foi deferido, na 

forma de aditamento ao ato de credenciamento, o pedido de alteração de 

denominação da Faculdade de Ciências, Saúde, Exatas e Jurídicas de Teresina - 

Faculdade CEUT (código 916) para FACULDADE ESTÁCIO DE TERESINA - ESTÁCIO 

TERESINA, mantida pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina (código 645), e com 

sede no Município de Teresina-PI, conforme Portaria nº 1.087/2015, de 23/12/2015, 

publicada no D.O.U. de 24/12/2015. 

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. Os 

resultados apresentados demonstram o esforço da IES para a superação das fragilidades 

apontadas nas avaliações anteriores (avaliações externas e internas), como por exemplo as 

melhorias na sua infraestrutura e no atendimento aos Discentes de sua secretaria. 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 2016, confirmam as tendências 

verificadas nas avaliações dos ciclos anteriores - o bom desempenho dos professores. Conforme 

previsto no PDI, nos últimos três ciclos, foram implantadas melhorias significativas na estrutura 

física da IES – laboratórios de informática, novos cursos de Pós-graduação e atendimento aos 

discentes. A Biblioteca dos Instituição continuam sendo apontadas pelos discentes e docentes 

como um ponto de atenção. Eles indicaram a necessidade de um maior quantitativo de 

periódicos impressos à disposição da comunidade acadêmica. O processo de autoavaliação 

realizado em 2016 ainda identifica fragilidades em relação à velocidade das redes de Internet 

nas diversas áreas da IES (Bibliotecas, laboratórios, etc.).  
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Merece destaque, também, a revisão do PDI da IES, no que se refere à definição de metas e 

planos específicos para temas importantes como pesquisa e capacitação de docentes. Esse 

Documento apresenta metas e planos de ação específicos no sentido de superar as fragilidades 

identificadas em seu processo de avaliação. Como o PDI é a grande referência dos gestores da 

IES para o direcionamento de seus investimentos, pode-se afirmar que existe uma coerência 

entre as diretrizes estabelecidas no PDI da IES e suas práticas.  

São evidências desta postura a ênfase dada ao funcionamento efetivo dos diversos órgão 

representativos da área acadêmica (NDE, Conselhos, etc.) e as iniciativas para adequar os 

Projetos Pedagógicos dos cursos às exigências do MEC. Os resultados das avaliações realizadas 

pelo MEC, nos últimos ciclos também confirmam a eficácia dessas práticas – duas renovações 

de reconhecimento com nota 4 (Ciências Contábeis e Nutrição) e uma autorização com nota 4 

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

desenvolvidas pela IES e identificadas neste processo de autoavaliação. Entre essas iniciativas 

destacam-se as ações direcionadas para preparar a IES para o seu Recredenciamento que deverá 

ocorrer em 2017 (como por exemplo, a adequação do Quadro Docente dos cursos). 


