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RESUMO 

 

O presente Relatório referente ao ano 2017 é o Relatório Integral de Autoavaliação Institucional 
da Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, que tratará de todos os Eixos/Dimensões do SINAES, 
em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. Os Relatórios referentes aos anos 
2015 e 2016 foram relatórios parciais, também em conformidade com a referida Nota Técnica. O 
Documento, elaborado pela CPA, tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação 
Institucional, com base nas avaliações internas e externas realizadas em 2017. O processo de 
autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos fortes relacionados às 
práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante instrumento para a tomada de 
decisões da IES e deve estar retratado nesse Relatório. O Relatório é referência para a 
configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A autoavaliação da IES está consolidada 
no presente Relatório de Autoavaliação Institucional, que tem por finalidades fomentar a cultura 
de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação externa. Esse Relatório é elaborado 
pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas pesquisas junto à 
comunidade acadêmica – discentes, docentes e técnico-administrativos -, os resultados das 
avaliações externas (cursos e IES, incluindo o ENADE) e os documentos oficiais da IES.  Considera-
se ainda, para a avaliação da IES, o Índice de Satisfação do Aluno (ISA), a Pesquisa de Clima 
Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social da IES. Os 
resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e propositiva, detecção de 
limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o 
desenvolvimento institucional. A CPA elabora pareceres relacionados aos 5 Eixos/10 Dimensões 
do SINAES avaliadas e, ainda, recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os 
setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As 
oportunidades para melhorias e os pontos fortes identificados no processo de avaliação 
contribuem para a definição das estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados avaliativos 
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 
internas, avaliações externas, ENADE, pontos fortes e fracos e evolução dos indicadores 
institucionais) e os apresenta à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, com seus respectivos 
docentes e discentes, reavaliam e redefinem junto com os Gestores da IES, as estratégias e planos 
de ação dos cursos e da IES. A CPA acompanha o trabalho dos Cursos e da IES para verificar a 
implantação das melhorias sugeridas e dos planos de ação, no sentido de efetivar e garantir os 
compromissos da Instituição para com a sociedade.  Assim, todos os resultados avaliativos 
(internos e externos, incluindo o ENADE) são ferramentas gerenciais para a evolução da IES e para 
o planejamento das ações de melhoria necessárias.  Nessa direção, podemos indicar as recentes 
propostas de ações de melhorias (2016-2017) advindas das análises da CPA: compra de 52 novos 
títulos para o curso de Psicologia, construção de um novo laboratório de microscopia, compra de 
um novo projetor multimídia para o auditório, compra de novos equipamentos para os 
laboratórios de química, pintura de portas de salas e laboratórios, compra e instalação de 
aparelhos multimídia, disponibilização de brinquedoteca, etc. Assim, a Avaliação Institucional 
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constitui-se em um processo permanente de elaboração de conhecimentos e de intervenção 
prática, que permite retroalimentar as mais diversas atividades da IES. A autoavaliação é processo 
ativo no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, realizado através de programa eletrônico de 
avaliação para a participação de discentes e docentes. Em 2017.1, no Processo de Avaliação 
Interna, a IES obteve 65% de adesão do corpo discente e a adesão de 96,7% do corpo docente na 
unidade Rio Branco e 100% na unidade Zona Norte à Avaliação. Em 2017.2, no Processo de 
Avaliação Interna, a IES obteve 78% de adesão do corpo discente no campus Rio Branco (MG) e 
81% no campus Zona Norte (MG), a adesão de 95% do corpo docente no campus Rio Branco (MG) 
e 100% no campus Zona Norte (MG) e a adesão de 61% do Corpo Técnico-administrativo. Entre as 
potencialidades apontadas nos processos de Avaliação Interna 2017, destacam-se: no campus Rio 
Branco, a avaliação 2017 revelou satisfação com a atuação dos professores, biblioteca e espaços 
de convivência e alimentação. No campus Zona Norte, a avaliação de 2017 revelou satisfação com 
a atuação dos professores, processos financeiros e atendimento nos diferentes canais (ex. 
presencial, telefônico e virtual). Como fragilidades, podemos apontar: Na unidade Rio Branco, a 
avaliação 2017 revelou insatisfações com o atendimento nos diferentes canais (ex. presencial, 
telefônico e virtual) e com a disponibilidade de internet wifi no campus. No campus Zona Norte, a 
avaliação de 2017 revelou insatisfação com o acervo bibliográfico disponível para atender às 
necessidades das disciplinas, disponibilidade dos equipamentos em relação ao número de alunos, 
adequação dos laboratórios específicos para atender às necessidades das disciplinas e 
disponibilidade de sinal de internet via wifi. Em 2017, o curso de Psicologia recebeu visitas in loco 
do MEC para o Reconhecimento do curso, tendo obtido nota 4. Os CSTs Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e Redes de Computadores participaram do ENADE 2017. A IES tem, atualmente, CI 4 
e IGC 4. Atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a CPA, ao longo do 
processo avaliativo, incorporou novos objetivos e manteve-se alerta ao acompanhamento das 
demandas a serem alcançadas, apresentando os resultados da avaliação institucional para os 
segmentos envolvidos, pontuando as ações de melhorias que visam alcançar as metas propostas 
no PDI. Um resumo desse Relatório, com as principais informações e resultados do processo de 
autoavaliação da IES é disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia integral do Relatório 
também é encaminhada pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de 
forma a assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas na 
avaliação institucional da IES. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente Relatório, referente ao ano 2017, constitui-se no Relatório Integral de Autoavaliação 

Institucional do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, que tratará de todos os Eixos/Dimensões 

do SINAES, em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. O Documento tem como 

objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com base nas avaliações internas 

e externas realizadas em 2017, bem como tratar o conteúdo referente aos dois relatórios parciais 

anteriores, principalmente no que tange às ações de melhoria implementadas. 

 

 Organizado e coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), o trabalho reuniu 

contribuições de diversos setores institucionais, sendo construído de forma democrática, 

representando a intenção e a aplicação de uma gestão participativa e atenta a todos os seus 

públicos.  

 

Também em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, o Documento 

apresenta-se organizado da seguinte forma:  

1. Introdução – breve apresentação dos dados institucionais, composição da CPA e dados do 

presente Relatório. 

2. Metodologia – descrição dos instrumentos utilizados para coletar os dados, a participação 

da comunidade acadêmica e a coleta, análise, divulgação e utilização dos dados apurados 

nos processos de avaliação interna e externa. 

3. Desenvolvimento – apresentação das ações realizadas para cada Eixo/Dimensão, bem 

como as fragilidades e potencialidades identificadas, em consonância com os objetivos 

constantes do Projeto de Autoavaliação Institucional. O capítulo está organizado em cinco 

tópicos correspondentes aos cinco Eixos que contemplam as dez Dimensões dispostas no 

Art. 3º da Lei 10.861, que institui o SINAES. Apresenta-se também uma análise da CPA com 

referência aos dados apresentados. 

4. Análise dos dados e das informações – apresentação dos dados avaliativos e um 

diagnóstico sobre a IES, através da análise da CPA sobre os dados contemplados. 

5. Ações com base na análise – apresentação das ações previstas para 2018, com base nos 

dados avaliativos e respectiva análise, visando à melhoria das atividades acadêmicas e da 

gestão da IES. Ainda nesse capítulo, por se tratar de um Relatório Integral, a IES entende 

que devem estar contempladas as ações de melhoria voltadas, nesse último ciclo (2015, 

2016 e 2017), para os 5 (cinco) Eixos do SINAES.  Assim, os quadros representam a síntese 

dessas ações, por Eixo/Dimensão.  
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6. Considerações Finais - onde se pretende demonstrar a importância da avaliação 

institucional para a evolução da IES  e uma análise global em relação ao PDI. 

7. Anexos – algumas evidências das ações realizadas. 

 

Ressalta-se que a abrangência do 1º Relatório Parcial, referente ao ano de 2015, postado no 

sistema e-MEC, em 2016, englobou as informações dos Eixos 1 e 2 e ações empreendidas pela 

CPA, na forma de uma exposição clara e especifica dos eixos trabalhados. Apresentou ainda uma 

breve compilação das principais ações e resultados oriundos dos Eixos subsequentes, ou seja, 3, 4 

e 5. O 2º Relatório Parcial, referente ao ano de 2016 e postado, no sistema e-MEC, em 2017, 

abordou os Eixos 3 e 4. O presente Relatório, em conformidade com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065, constitui-se, portanto, num Relatório Integral, incluindo todos os 

Eixos/Dimensões estabelecidos pelo SINAES. 

   

Durante o exercício 2017, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas pelos 

diversos setores da Instituição, objetivando colher dados para subsidiar os debates realizados 

durante suas reuniões periódicas, bem como para acompanhar a implantação das propostas de 

atividades e a execução de mudanças apontadas pela comunidade acadêmica através dos 

processos de avaliação internos e externos. Ao longo dos seus encontros, a CPA discutiu os 

princípios da avaliação institucional, a participação da comunidade acadêmica, a ampla divulgação 

dos resultados obtidos e, sobretudo, como princípio fundamental, o uso destes dados visando à 

melhoria dos serviços prestados pela Instituição. 

 

O presente Relatório tem início com a apresentação Institucional proveniente da ampla 

participação e contribuição da comunidade acadêmica, destacando as ações realizadas nas 

dimensões citadas e reunidas na devida ordem dos Eixos/Dimensões estabelecidos pelo Sistema 

SINAES (Lei 10.861/2004 e positivadas no Art. 3), contemplando, para cada uma delas, os objetivos 

vinculados, assim como potencialidades e fragilidades encontradas. Assim, o presente Relatório 

pretende demonstrar as ações desenvolvidas pela IES, para todos os Eixos/Dimensões do SINAES, 

em consonância com o seu Projeto de Autoavaliação Institucional, aprovado pelo Conselho 

Superior.  

 

O Programa de Avaliação Institucional do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora atende a 

Docentes, Discentes, Corpo Técnico-administrativo e estrutura funcional. Os resultados da 

avaliação permitem a reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações e fragilidades, 

promovendo, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento 

institucional.  
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A IES utiliza o processo de avaliação institucional para identificar oportunidades de melhorias, em 

suas práticas administrativas e acadêmicas. Em 2017, a IES desenvolveu ações para superar as 

fragilidades apontadas nos seus processos de avaliação interna e externa, destacando-se 

principalmente: 

- Incremento da oferta de atividades acadêmicas complementares e, principalmente, da 

visibilidade nas mídias sociais. Tal ação foi motivada pelo objetivo de atingir a excelência 

no indicador de satisfação com o curso pelos alunos na avaliação institucional. 

- Incremento da oferta de atividades acadêmicas complementares voltadas para mercado 

de trabalho. Esta ação foi devida a fragilidade identificada na avaliação institucional em 

relação ao aluno se sentir preparado para o mercado de trabalho.  

- Implantação, aprovação e acompanhamento do Guia de Identificação de Problemas para 

auxiliar professores com nota abaixo de 4 na avaliação institucional. O objeto de tal ação 

é atingir nota de excelência em relação a toda equipe de professores, promovendo o alto 

nível de todo corpo docente. Importante frisar que tal ação não tem caráter punitivo de 

nenhuma forma, mas sim o fortalecimento e compartilhamento de boas práticas entre a 

equipe de professores, zelando por uma melhoria contínua na prática docente e, 

consequentemente, no Ensino ofertado. 

- Acompanhamento em GDO dos indicadores de eficiência do atendimento aos alunos, 

aliado a prática de dar feedback de maneira apropriada aos atendentes com baixas 

avaliações. Segundo os dados analisados da avaliação institucional, existe insatisfação por 

parte dos alunos em relação ao atendimento. 

 

Também como resultado de intensa reflexão da CPA em apoio aos Gestores e Coordenadores, as 

seguintes melhorias foram realizadas, no ano de 2017, nos campi Rio Branco e Zona Norte, visando 

aumentar a satisfação do aluno com a Instituição: 

 

Campus Rio Branco: 

- O Curso de Psicologia recebeu 52 novos títulos de livros, na Biblioteca. 

- Implantação do novo laboratório de Microscopia. 

- O Auditório recebeu novo projetor multimídia. 

- Compra de novos equipamentos para o laboratório de química. 

- Pintura de portas de salas e laboratórios. 

- Instalação de TV na sala 232 

- Compra de novos aparelhos multimídia para serem instalados no quarto andar. 

- Reconhecimento do Curso de Psicologia com nota 4. 

 

Campus Zona Norte: 
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- Instalação de aparelhos de ar-condicionado Split e condensadoras, em mais 4 salas de 

aula. 

- Instalação de 8 novos quadros brancos. 

- Substituição de mobiliário, em 4 salas de aula. 

- Disponibilização de Brinquedoteca. 

- Disponibilização de Laboratório de Engenharia. 

- Liberação de acesso interno à Secretaria de Alunos. 

- Compra de novas cortinas e tapetes. 

 

Os resultados da Avaliação Interna são estudados e analisados pela CPA, Coordenação de Cursos 

e a Direção, para a identificação das fragilidades da IES. O principal objetivo dessas análises é a 

busca por oportunidades de melhoria e crescimento da percepção de qualidade dos serviços 

prestados pela IES.  

 

Destaca-se que, além da Avaliação Interna semestral, a IES considera ainda o Índice de Satisfação 

do Aluno (ISA), onde o discente e o docente avaliam a IES em termos pedagógicos e estruturais. 

Essa Pesquisa serve de base para a CPA agir frente às fragilidades detectadas e seus resultados 

ficam disponibilizados no SIA (Sistema de Informações Acadêmicas). O ISA é apurado a partir do 

seguinte cálculo: 

 

 

Adicionalmente, a IES promove a Pesquisa de Clima Organizacional realizada anualmente e 

respondida pelos colaboradores da área acadêmica e administrativa. Os pontos avaliados nessa 

Pesquisa são: Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura e Valores, 

Reconhecimento e Incentivos, Liderança, Suporte e Engajamento. Para ilustrar os resultados dessa 

Pesquisa, são apresentados os índices de favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez 

questões mais favoráveis e menos favoráveis com seus respectivos índices.  É válido destacar que 

os resultados da Pesquisa são amplamente debatidos pelos gestores da IES. 

 

As potencialidades e fragilidades apontadas nos processos de avaliação interna e externa, no ISA, 

na pesquisa junto ao Corpo Técnico-administrativo e na Pesquisa de Clima Organizacional são 
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utilizadas para que ações sejam fomentadas, com vistas à regularização dos procedimentos para 

atender às demandas oriundas das avaliações.  

 

Após a divulgação dos resultados das referidas avaliações, é realizado um estudo através de 

ferramentas estatísticas e de análise de problemas, com foco na qualidade. São elaborados planos 

de ação com metas e prazos, visando eliminar e/ou minimizar os pontos de insatisfação apontados 

nos relatórios de avaliação, como as ações já elencadas acima.  

 

A Avaliação Institucional deve ser um processo contínuo por meio do qual uma instituição 

construa conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do 

conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância 

social. Para tanto, deve sistematizar informações, analisar coletivamente os significados de suas 

realizações, identificar pontos fracos, bem como as potencialidades, e estabelecer estratégias de 

superação de problemas, através da elaboração de planos de ação. 

 

Enquanto Instituição de Ensino Superior que visa à excelência acadêmica, o Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora compreende que autoavaliação possibilita uma visão integrada das ações 

desenvolvidas pelos diferentes setores e pessoas; que possibilita reflexão e diálogo entre os 

setores e agentes envolvidos no processo, de forma que as demandas sejam identificadas, 

encaminhadas e atendidas em conformidade com o planejamento institucional. 

 

A sistematização das atividades da Comissão Própria de Avaliação - CPA está pautada em reuniões 

periódicas com os seus membros, onde são discutidos fatos do cotidiano da IES, ações de avaliação 

institucional e sugestões de melhoria. Atualmente, a CPA é composta por 7 membros, conforme 

Regimento próprio, sendo 2 representantes do corpo técnico-administrativo, 2 representantes 

docentes, 2 representantes discentes, 2 representantes da sociedade civil organizada e 1 

coordenador docente. A CPA é autônoma e recebe apoio da Direção da IES, tendo inconteste 

credibilidade junto à comunidade acadêmica. De acordo com o Regimento Interno da IES, à CPA 

compete à condução e acompanhamento dos processos internos e externos de avaliação, de 

sistematização e de prestação de informações solicitadas pelo INEP. A vigilância ao PDI atual tem 

recebido a atenção da CPA que zela pelo seu cumprimento e propõe novas ações, quando 

necessário. 

 

Importante também é a Ouvidoria, canal implantado para receber críticas, elogios, sugestões, e 

denúncias da comunidade interna e externa. Seu objetivo é o de estreitar os vínculos da IES com 

a comunidade interna e externa, estabelecendo diálogos e atuando no aprimoramento dos 

serviços prestados, bem como na prevenção de conflitos. A Ouvidoria é um serviço disponibilizado 
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à comunidade interna e externa com atribuições de ouvir, encaminhar e acompanhar críticas e 

sugestões; funciona em local próprio, com pessoal especializado para o trabalho a ser realizado 

dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela sua regulamentação.  

 

São objetivos da Ouvidoria: (a) Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços 

prestados pela IES e os diversos segmentos de gestão administrativa, acadêmica e financeira da 

IES; (b) Contribuir para a solução de problemas administrativos, acadêmicos e financeiros, 

oferecendo à comunidade acadêmica informações e orientações sobre a legislação e as normas 

internas vigentes; (c) Estabelecer processo contínuo e dinâmico de interação entre os discentes, 

os docentes, a gestão administrativa e acadêmica e a sociedade em que se insere a IES; (d) 

Contribuir para a melhoria dos serviços prestados pela IES, por meio de permanente 

acompanhamento da atuação e dos procedimentos dos diversos segmentos de gestão, 

identificando as falhas e os pontos fracos da atuação institucional e indicando as ações e as 

alternativas retificadoras desses procedimentos; (e) Agir de modo proativo em relação a atos e 

procedimentos administrativos e/ou acadêmicos que se mostrem incompatíveis com o direito do 

usuário à informação e com a qualidade na prestação dos serviços.     

 

No Portal da Ouvidoria, as demandas poderão ser criadas através do link 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx, e estão disponibilizadas das seguintes formas: 

- Denúncias 

- Insatisfações 

- Elogios 

 

A Ouvidoria deve apresentar à IES as demandas ocorridas e encaminhamentos realizados. 

Havendo casos urgentes, a apresentação do mesmo e sua discussão devem ser realizadas assim 

que houver uma reunião da CPA; guardar sigilo quanto à identidade dos denunciantes, se 

solicitado, ou quando entender que a identificação possa lhes causar transtornos; direcionar 

mensagens a departamentos competentes, para que esses informem à Ouvidoria sobre 

solicitação/reclamação/sugestão para que, em posse das informações, o Ouvidor possa dar 

respostas aos solicitantes. 

 

Ressalta-se ainda que, anualmente, a IES aplica o Questionário Sociocultural ao seu corpo discente 

como forma de conhecer melhor seu público alvo e adequar serviços e atividades ao seu perfil. 

 

Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a Comissão 

Própria de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, incorporou novos objetivos e 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx
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manteve-se vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem alcançadas, definidas 

nas ações de melhoria propostas.   

  

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora realizou 87% das ações propostas para 2017, dessas 

92% de forma integral, 8% de forma parcial e 13% das ações previstas não foram levadas a termo. 

Dentre as ações permanentes, 100% foram cumpridas, 100% integralmente e 0% parcialmente. 

 

 

 

1.1 Breve Histórico do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

 

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora foi credenciado em 2002, à época como Faculdade 

Estácio de Sá de Juiz de Fora. A FESJF foi credenciada como Instituição de ensino superior em 6 de 

fevereiro de 2002 (Portaria nº 360 – DOU). A FESJF instalou-se inicialmente em uma unidade 

localizada no bairro Mariano Procópio, com espaços adaptados para o seu funcionamento. O 

crescimento observado no número de cursos e de matrículas e a necessidade de oferecer um 

espaço físico mais adequado às necessidades de uma Instituição em expansão levou-a à 

construção do atual Campus Rio Branco, inaugurado em 2003. Tal mudança de endereço foi 

autorizada pela Portaria nº 1782, de 18 de junho de 2004. 

 

No final de 2002, foi inaugurado o Centro de Educação Tecnológica Estácio de Sá de Juiz de Fora, 

depois denominado Faculdade de Educação Tecnológica Estácio de Sá de Juiz de Fora (FATESJF), 

pela Portaria nº 2843 de 08/10/2002. Com a extinção da FATESJF, em dezembro de 2005, os cursos 

tecnológicos passaram para a FESJF (Portaria nº 4076 de 29/11/2005). Foram abertos, a partir de 

2002, o curso de Administração, com habilitações em Comércio Exterior, Gestão em Sistemas de 

Informação, Marketing e Administração Geral (Portaria nº 361 – DOU 07/02/2002), e o Curso de 

Tecnologia em Gestão em Recursos Humanos (Portaria nº 2843 de 08/10/2002). Nesse mesmo 

ano também foi autorizado o Curso de Turismo, que começou a funcionar em 2003, e aprovado o 

Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 2002-2006 (Portaria 4013 de 30/12/2002). 

 

Em 2003, foram autorizados o curso de Comunicação Social, com habilitações em Jornalismo e em 

Publicidade e Propaganda (Portaria DOU de 24 de outubro de 2003), e o Curso de Direito (Portaria 

3681 de 09/12/2003). Tais cursos entraram em funcionamento a partir de 2004. Em 2004, além 

do Curso de Tecnologia em Redes de Computadores (Portaria de Autorização nº 1782 de 

18/06/2004), a FESJF alcançou a autorização para incluir a área de Saúde em sua atuação através 

dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física (Portarias nº 908, de 31/03/2004, nº 

1125 de 30/04/2004 e 909 de 31/03/2004, respectivamente). 
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Em 2005, atendendo à resolução MEC/CNE/CES nº. 04, de 13/07/2005, foram extintas as 

habilitações do Curso de Administração. 

 

Em 2007 e 2008, a área de Comunicação e Artes se consolidou na FESJF, através da autorização 

dos Cursos Superiores de Tecnologia em Design Gráfico (Portaria 517 de 04/10/2007) e Design de 

Moda (Portaria 22 de 17/01/2008). O mesmo fortalecimento aconteceu com a área de Saúde, uma 

vez a autorização do Curso de Odontologia em 11 de abril de 2008 (Portaria nº 296). Em 2007, 

também ocorreu a visita de Avaliação Institucional Externa, realizada no segundo semestre, cujo 

Relatório atribui conceito 4 à Instituição, atestando a qualidade dos serviços prestados pela IES. 

 

Em 2009 e 2010, a FESJF consolidou ainda mais a sua atuação através de novas autorizações para 

Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs), como Logística e Marketing (Portarias nº 59 e nº 68 de 

26/02/2009, respectivamente); Gestão Hospitalar e Secretariado (Portaria nº 302 de 15/12/2009) 

e Gestão da Qualidade (portaria nº 42 de 19/03/2010). 

 

Em 2012, a FESJF intensifica sua atuação na área de saúde com a autorização do curso de 

Psicologia (Portaria nº 318, de 02/08/2011). 

 

Em 2013, a FESJF reforçou sua atuação na área de Tecnologia da Informação, com a autorização 

do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Portaria nº 152 de 

03/04/2013) e do curso de Engenharia de Produção (Portaria nº 180 de 08/05/2013), o primeiro 

curso do Centro de Engenharias pretendido pela IES para os próximos anos. 

 

Em 2014 a FESJF deu mais um passo em direção ao seu Centro de Engenharias com a autorização 

do curso de bacharelado em Engenharia Civil (Portaria nº 362, de 02/07/2014). Ainda em 2014, a 

IES recebeu visita in loco do MEC para seu Credenciamento como Centro Universitário, obtendo o 

excelente Conceito Institucional 04 e parecer favorável, aprovado por unanimidade, pelo 

Conselho Nacional de Educação. Em 1º de julho de 2015 foi publicada a portaria nº 664, 

credenciando o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. 

 

Em 2015, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora deu um grande passo no cumprimento da 

maior meta do PDI vigente, com abertura dos cursos de Administração, Direito, Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção e Ciências Contábeis, no campus Zona Norte. 

 

Em 2016, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora recebeu a visita in loco do MEC para o 

Reconhecimento do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas que obteve a nota máxima 5. 
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Em 2017, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora deu mais um importante passo com a abertura 

CST em Estética e Cosmética. Há também a previsão de abertura do curso de Design de Interiores 

em 2018.1. Atualmente, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora possui a expressiva nota 4 em 

CI e IGC. 

 

Em 2017, a partir do resultado do ENADE de 2015, foi publicada a portaria de Renovação de 

Reconhecimento dos cursos de Administração, Design de Moda, Design Gráfico, Gestão de 

Recursos Humanos, Logística, Marketing, Jornalismo e Publicidade e Propaganda (portaria 266 de 

03 de abril de 2017). Ainda em 2017 o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora recebeu a visita do 

MEC para o reconhecimento do curso de Psicologia, obtendo nota 4. 

 

Atualmente, a IES possui 20 cursos ativos, a saber: Administração, CST em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, CST em Design de Moda, CST em Design Gráfico, Direito, Educação 

Física Bacharelado, Enfermagem, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Fisioterapia, CST em 

Estética e Cosmética, CST em Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, CST em Logística, 

Marketing, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e CST em Redes de 

Computadores. 

 

A IES cumpre as diretrizes estabelecidas pelo MEC para a contratação de seus professores.  

Atualmente, a Instituição apresenta o seguinte quadro docente quanto à titulação e regime de 

trabalho: 

TITULAÇÃO QTD % 

ESPECIALISTAS 43 25,6 

MESTRES 92 54,7 

DOUTORES 33 19,6 

TOTAL 168 100 

REGIME DE TRABALHO QTD % 

HORISTAS 60 35,7 

PARCIAL 63 37,5 

TI 45 26,8 

TOTAL 168 100 

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora dispõe de uma infraestrutura com espaços que incluem 

auditório, biblioteca, área de convivência, cantina e laboratórios específicos e cenários para 

práticas didáticas, tais como:  

- Laboratório de Tecnologia das Construções,  

- Laboratório de Desenho Técnico,  

- Laboratório (Estúdio) de Rádio,  

- Laboratório (Estúdio) de Televisão,  
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- Laboratório de Redação e Produção Gráfica I e II,  

- Laboratório de Criação em Vestuário e Acessórios,  

- Laboratório de Confecção,  

- Laboratório de Modelagem de Design de Moda,  

- Laboratório de Infraestrutura e Arquitetura de Redes,  

- Laboratório de Radiologia,  

- Laboratório de Anatomia,  

- Núcleo de Práticas Jurídicas e  

 

A IES oferece também um Portal de Vagas para divulgar as oportunidades de emprego, estágio e 

trainee encaminhadas por várias empresas cadastradas em todo Brasil. Isto possibilita que as 

empresas tenham contato direto com os alunos para ofertar vagas, realizar processo seletivo na 

IES e fazer cadastro para o seu banco de currículo. O Espaço Carreiras divulga as principais ofertas, 

mantendo atualizado o mural de Estágios e Empregos e atuando presencialmente junto aos 

coordenadores de curso e aos alunos. Este espaço é disponibilizado com toda estrutura para dar 

aos alunos a oportunidade de conhecer as tendências do cenário corporativo, receber orientação 

de carreira e para o desenvolvimento profissional, ampliando as suas possibilidades de inserção 

no mercado de trabalho.  

 

  

1.2  Cursos ofertados (quadro atual) 

 

Hoje, a IES possui aproximadamente 8.200 alunos, 168 docentes, e 52 funcionários 

administrativos, tendo no total de 220 funcionários e oferece 20 cursos ativos entre graduação e 

graduação tecnológica. 

 

Destacamos que os cursos desta IES funcionam de forma regular, conforme previsto nos Atos 

Regulatórios expedidos pelo MEC. Assim, demonstra-se abaixo, os conceitos de Cursos (CC), 

obtidos em seus Atos Regulatórios: 

 

       Tabela: Cursos – Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO 
AUTORIZAÇÃO 

(Portaria nº) 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

Administração 
Portaria nº 361 de 

07/02/2002 
Portaria 876 de 10 de 

abril de 2006 
Portaria 266 de 03 de 

abril de 2017 

CST em Análise e Des. de 
Sistemas 

Portaria nº 152 de 
03/04/2013 

Portaria 36 de 27 de 
janeiro de 2017 

- 
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CST em Design de Moda 
Portaria nº 22 de 

17/01/2008 
Portaria 247 de 31 de 

maio de 2013 
Portaria 266 de 03 de 

abril de 2017 

CST em Design Gráfico 
Portaria nº 517 de 

04/10/2007 
Portaria 189 de 1º de 

outubro de 2012 
Portaria 266 de 03 de 

abril de 2017 

Direito 
Portaria nº 3681 de 

09/12/2003 
Portaria 525 de 14 de 

abril de 2009 
Portaria N° 419 de 08 de 

maio de 2017 

Educação Física 
Bacharelado 

Portaria nº 909 de 
31/03/2004. 

Portaria 1279 de 02 
de setembro de 2010 

Portaria 821 de 30 de 
dezembro de 2014 

Enfermagem 
Portaria nº 908, de 

31/03/2004. 
Portaria 732 de 05 de 

abril de 2011 
Portaria 821 de 30 de 

dezembro de 2014 

Engenharia Civil 
Portaria nº de 362 

02/07/2014 
- - 

Engenharia de Produção 
Portaria nº 180 de 

08/05/2013 
- - 

CST em Estética e 
Cosmética 

Portaria 3 de 
04/04/2017 

- - 

Fisioterapia 
Portaria nº 1125 de 

30/04/2004 
Portaria 1280 de 02 

de setembro de 2010 
Portaria 821 de 30 de 

dezembro de 2014 

CST em Gestão de 
Recursos Humanos 

Portaria nº 2843 de 
08/10/2002 

Portaria 1072 de 31 
de março de 2005 

Portaria 266 de 03 de 
abril de 2017 

Jornalismo 
Portaria nº 3437 de 

18/11/2003 
Portaria 1157 de 04 
de agosto de 2009 

Portaria 266 de 03 de 
abril de 2017 

CST em Logística 
Portarias nº 59 de 

26/02/2009 
Portaria 519 de 15 de 

outubro de 2013 
Portaria 266 de 03 de 

abril de 2017 

Marketing 
Portarias nº 68 de 

26/02/2009 
Portaria 40 de 19 de 

abril de 2012 
Portaria 266 de 03 de 

abril de 2017 

Odontologia 
Portaria nº 296 de 

11/04/2008 
Portaria nº 188, de 1º 
de outubro de 2012  

Portaria 821 de 30 de 
dezembro de 2014 

Psicologia 
Portaria 318 de 

02/08/2011. 
- - 

Pedagogia 
Portaria 19 de 

07/07/2015 (criação) 
- - 

Publicidade e Propaganda 
Portaria nº 19 de 

07/07/2015 
Portaria 1157 de 04 
de agosto de 2009 

Portaria 266 de 03 de 
abril de 2017 

CST em Redes de 
Computadores 

Portaria nº 318 de 
02/08/2011 

Portaria 272 de 15 de 
dezembro de 2010 

Portaria n. 797 DE 26 de 
julho de 2017 

     Fonte: Regulatório da IES - janeiro/2017. 

 

Apresentamos o resultado do ENADE, conforme tabela a seguir: 

 

 Conceitos dos cursos do ENADE  

CURSO 
CONCEITO 

ENADE 
(faixa) 

Administração 3 

CST em Análise e Des. de Sistemas  - 

CST em Design de Moda  3 

CST em Design Gráfico  4 
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Direito  4 

Educação Física Bacharelado  3 

Enfermagem  2 

Engenharia Civil - 

Engenharia de Produção - 

CST em Estética e Cosmética - 

Fisioterapia  3 

CST em Gestão de Recursos Humanos  4 

Jornalismo  4 

CST em Logística  4 

Marketing  3 

Odontologia  3 

Pedagogia - 

Psicologia - 

Publicidade e Propaganda  4 

CST em Redes de Computadores  5 

 Fonte: sistema e-MEC  

 

 

O Índice Geral de Cursos (IGC), construído com base numa média ponderada das notas dos cursos 

de graduação, está demonstrado na Tabela abaixo: 

 

Índice Geral de Cursos (IGC) 

Último ano do 
ENADE avaliado 

Nome da IES Sigla da IES 
IGC 

(Contínuo) 
IGC 

(Faixa) 

2016 CENTRO UNIVERSITÁRIO 
ESTÁCIO JUIZ DE FORA - 

 ESTÁCIO JUIZ DE 
FORA 
 

3.0019 
4 
 

Fonte: MEC  

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

A Avaliação Institucional, projeto desenvolvido pela IES, representa um compromisso com a busca 

da qualidade permanente, em todos os seus processos. A avaliação é um instrumento 

fundamental para todo e qualquer organismo social que busque desenvolvimento, qualidade e 
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aperfeiçoamento constante dos empreendimentos humanos.  A IES acredita na avaliação, como 

forma de melhoria do seu fazer acadêmico e pretende com ela identificar a eficácia ou não de suas 

práticas, refletir sobre suas fragilidades e possibilidades e, finalmente, explicitar suas políticas, 

seus objetivos e seu projeto futuro.  

 

A IES entende que o Projeto de Autoavaliação é motor das transformações das práticas 

acadêmico-administrativas e ferramenta avaliativa que contribui para a aquisição de informações 

capazes de favorecer a definição de estratégias, de ações e de programas visando à melhoria do 

processo ensino-aprendizagem, a efetividade institucional e a prestação de contas à sociedade.  

 

O processo de avaliação deve ser o contraponto da proposta institucional, desenvolvida pela IES, 

buscando atender a uma tripla exigência da instituição contemporânea:  

1. Ser um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico;  

2. Ser uma ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária;  

3. Ser um processo sistemático de prestação de contas à sociedade.  

 

Isso significa acompanhar metodicamente as ações, a fim de verificar se as funções e prioridades 

determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É este contraponto entre o 

pretendido e o realizado que dá sentido à avaliação.  É com base nesse referencial que esta IES 

elabora seu Projeto de Autoavaliação Institucional, aprovado pelo seu Conselho Superior, 

ferramenta esta que, aliada ao PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, irá constitui-se no 

alicerce que fundamenta a sua gestão, na medida em que serve como: (a) indicador de eficácia da 

configuração institucional adotada; (b) balizadora nas declarações da missão da Instituição; e (c) 

da relação contida entre a concepção de educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 

 

A Autoavaliação Institucional tem por Objetivo Geral: Desenvolver e conciliar o Programa de 

Autoavaliação Institucional como uma mediação capaz de fornecer subsídios, em suas dimensões 

política, acadêmica e administrativa, para o autoconhecimento institucional e o aprimoramento 

da qualidade da gestão, do ensino de Graduação e de Pós-graduação e das atividades de Pesquisa 

e Extensão. Como Objetivos Específicos, a Autoavaliação Institucional visa:  

1. Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade acadêmica para a 

necessidade da autocrítica e revisão das ações projetadas;  

2. Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão;  

3. Fundamentar e viabilizar a política de gestão da IES;  

4. Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas em lei;  

5. Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a 

atualização/reformulação do Projeto Institucional;  



20 

 

6. Fortalecer o compromisso social da Instituição; e  

7. Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos níveis.  

 

Considerando a flexibilidade e a liberdade preconizada pela Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e pela Lei 10.861/04, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES seria paradoxal estabelecer critérios e normas rígidas para a 

avaliação, cujo processo não se encerra em si mesmo. 

 

 

2.1  Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

O processo de autoavaliação conta com a participação da Comissão Própria de Avaliação – CPA 

designada para planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade pelo 

processo; com a participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna e externa 

com o apoio da mantenedora da IES  e com o apoio da alta gestão do Centro Universitário Estácio 

Juiz de Fora e com a disponibilização de informações e dados confiáveis. 

 

A Comissão Própria de Avaliação está constituída, atualmente, pelos seguintes representantes dos 

segmentos da Instituição: 

 

I. Representante(s) do corpo docente: Frâncila Weidt Neiva (Coordenadora), Lucimar 

Soares Reginaldo Oliveira e Mara Conceição Vieira Oliveira; 

II. Representante(s) do corpo discente: Ana Maria Roberto e Cristiane Freitas; 

III. Representante(s) do corpo técnico-administrativo: Annaelise Fritz Machado e 

Cristiano Márcio de Araújo Almeida; 

IV. Representante(s) da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com  a IES: 

Glauco Braga e Luizir Alberto de Souza Lima; 

 

Essa composição possibilita que as visões e percepções dos diferentes segmentos representados 

na Comissão sejam contempladas no diagnóstico e análise das práticas da IES. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas as ações 

previstas no processo autoavaliativo. A CPA tem como objetivos: planejar, organizar, sensibilizar 

a comunidade acadêmica quanto à importância da participação de todos no processo e fornecer 

assessoramento aos diferentes setores da Instituição. 

 

Compete à CPA da IES:  
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I. Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando as metas 

definidas no PDI e PPI; 

II. Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição 

(autoavaliação);  

III. Sistematizar e disponibilizar as informações por ele geradas, bem como prestar as 

informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 10861/2004;  

IV. Constituir subcomissões de avaliação;  

V. Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias competentes;  

VI. Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para fixação, 

aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

VII.  Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo 

avaliativo institucional;  

VIII. Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das Instituições de 

Educação Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  

IX. Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de cursos, seja 

para autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e 

recredenciamento da Instituição, disponibilizando informações resultantes do 

processo de avaliação interna da IES. 

X. Divulgar os resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo o ENADE, 

das potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam fomentadas com 

vistas à regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas da 

avaliação. 

 

Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES – Sistema de Avaliação do Ensino Superior – e 

atenta à dinâmica interna da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao longo do 

processo avaliativo, reflete sobre novos objetivos e se mantem vigilante no acompanhamento das 

demandas e metas a serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas. 

 

A autoavaliação acadêmica da IES ocorre semestralmente por meio de: 

- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações 

Acadêmicas – SIA, que avaliam as dimensões que dizem respeito à IES, ao curso e às 

disciplinas. Os questionários são respondidos pelos Alunos, Docentes e Coordenadores. 

- Pesquisa do Corpo Técnico-Administrativo: a Pesquisa voltada para o Corpo Técnico-

administrativo está constituída por duas partes: (1) Autoavaliação e (2) Avaliação da 

IES/Campus em que atua, nos seguintes aspectos: (a) conhecimento a respeito dos 

documentos oficiais da IES; (b) resultados dos processos de avaliação e sua aplicação na 
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gestão da IES; (c) condições institucionais para capacitação e aprimoramento profissional; 

e (d) infraestrutura da IES para o funcionamento dos cursos.  

- Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (Gestão, Acadêmico, 

Financeiro, Biblioteca, Secretaria etc.), o que ocorre no transcurso do ano letivo, e que 

busca informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de confrontá-las com o que está 

previsto no PDI.  

- Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos professores e à IES, 

através do processo de Avaliação Interna (o cálculo do ISA é constituído pela média simples 

dos dois eixos: média obtida pelos professores da IES (MP) e média obtida pela 

instituição/campus (MC). Portanto, ISA = (MP + MC) / 2. 

- Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do 

corpo social da IES. Com o resultado dessa Pesquisa, é possível traçar ações de 

desenvolvimento, tanto para a IES quanto para os funcionários. Os benefícios que podem 

ser obtidos são: aumento da produtividade; redução da rotatividade e melhoria no 

ambiente de trabalho. Os pontos avaliados nessa Pesquisa são: Treinamento e 

Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura e Valores, Reconhecimento e 

Incentivos, Liderança, Suporte e Engajamento. Para ilustrar os resultados dessa Pesquisa, 

são apresentados os índices de favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez questões 

mais favoráveis e menos favoráveis com seus respectivos índices. 

 

A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades de 

avaliação, de acordo com as diretrizes do SINAES, tornando o sistema de autoavaliação um 

instrumento aceito e internalizado pela comunidade e uma fonte de informações capaz de levar a 

IES a refletir sobre si mesma. 

 

Os resultados das pesquisas são sistematizados num Relatório de Autoavaliação que conterá, além 

dos resultados descritivos, análises críticas das 10 dimensões positivadas no art. 3º da Lei 

10.861/2004, em consonância com o que prescreve o PDI da IES, sugestões de melhoria, com o 

intuito de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento do Plano de Desenvolvimento 

Institucional. Na verdade, esse relatório anual construído pela CPA traçará um desenho de 

qualidade de ensino ministrado pela IES. 

2.2    Participação da comunidade acadêmica  

 

O processo de avaliação institucional da IES conta com o compromisso e apoio dos órgãos 

executivos da IES e a participação, na Comissão Própria de Avaliação, de sua comunidade 

acadêmica, técnico-administrativa e representantes da comunidade externa, objetivando a sua 

efetiva implementação. Essa participação ocorre em todas as etapas do processo avaliativo, ou 

seja, desde seu planejamento, sensibilização e operacionalização, até o conhecimento dos 

resultados e melhorias.  
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A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades de 

avaliação de acordo com as diretrizes do SINAES, visando tornar o sistema de autoavaliação um 

instrumento aceito e internalizado pela comunidade e uma fonte de informações capaz de levar a 

Instituição a refletir sobre si mesma. A divulgação das informações, o compartilhamento de 

experiências e a prestação de contas constituem, na verdade, as formas de legitimar a participação 

da comunidade acadêmica sendo, por isso, consideradas pela IES como princípio prioritário nos 

processos de avaliação. 

 

A implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao desenvolvimento 

do PDI, ao desenvolvimento dos PPCs, ao Programa de Avaliação Institucional e à realidade dos 

cursos, constatadas pelas informações provenientes da Avaliação Externa. 

 

 

2.3 Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica: 

 

Com os dados tabulados e analisados estatisticamente, os representantes da CPA convocam 

reuniões individuais, em formato de grupos focais, de forma que as respostas produzidas pelos 

instrumentos de investigação possam ser apreciadas, analisadas e rediscutidas com cada 

participante do processo. A comunidade acadêmica toma conhecimento dos resultados por meio 

de relatórios produzidos e postados nos principais murais da IES. 

 

Adicionalmente, a CPA disponibiliza uma cópia do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional 

aos gestores, bem como na Biblioteca e na Sala dos Professores e ainda o resumo do Documento, 

no site da IES, em atendimento à legislação. Também, as informações são apresentadas nas 

reuniões para coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 

 

 

2.4  Análise e utilização dos Resultados  

 

Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA da IES realiza a análise dos dados 

da autoavaliação institucional. Essa análise é estratificada nas perspectivas institucionais, por 

curso, bem como na percepção do docente e discente. Ao finalizar os relatórios originados dos 

instrumentos aplicados internamente (questionários eletrônicos, ISA e da Pesquisa de Clima 

Organizacional) e dos relatórios de avaliações externas, a CPA apresenta aos gestores os 

resultados consolidados, propõe ações de melhoria e participa diretamente do (re)planejamento 

das ações a serem realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam 
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as ações e as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações 

de melhoria, como a capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e 

oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. Quando as informações são 

divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os gestores, é feita uma reflexão com 

docentes (pelos coordenadores) e com os colaboradores (pelos gestores) sobre a realidade 

encontrada e definem-se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas e maximizar as 

potencialidades.  

 

A CPA elabora pareceres relacionados às dez dimensões do SINAES avaliadas e recomendações 

sobre a necessidade de melhorias para todos os setores da IES, a partir do levantamento das 

fragilidades e das forças institucionais. As oportunidades para melhorias e os pontos fortes 

identificados no processo de avaliação contribuem para a definição das estratégias da IES 

(diagnóstico interno). Os resultados avaliativos 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 dos indicadores 

institucionais) e os apresenta à comunidade acadêmica. 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. A CPA acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES como um todo 

para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos planos de ação, no sentido de efetivar 

e garantir os compromissos da Instituição para com a sociedade.   

 

Assim, todos os resultados avaliativos (internos e externos, incluindo o ENADE) são ferramentas 

gerenciais para a evolução da IES e subsidiam o planejamento das ações de melhoria necessárias.   

 

2.5  Elaboração do Relatório de Autoavaliação   

 

O Relatório Autoavaliação Institucional da IES, elaborado pela CPA e postado anualmente no 

sistema e-MEC, tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional 

realizada, com base nas avaliações internas e externas.   

 

O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos fortes 

relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante instrumento para 

a tomada de decisões da IES e deve estar retratado no referido Relatório. 
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O Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A 

autoavaliação da IES está consolidada no Relatório de Autoavaliação Institucional, que tem por 

finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação 

externa. 

 

 Esse Relatório é elaborado pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados 

nas pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas e os 

documentos oficiais da IES. No caso dos questionários respondidos nas pesquisas internas, avalia-

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

acadêmica sobre a realidade da IES. Para tanto, os resultados das pesquisas são confrontados pela 

CPA com informações dos documentos da IES (PDI, PPI etc.) e relatórios emitidos pelo MEC 

(ENADE e Avaliações Externas.). Assim, assegura-se que as informações obtidas reflitam a 

realidade da IES.     

 

Em atendimento à legislação, um resumo desse Relatório, com as principais informações e 

resultados do processo de autoavaliação da IES é disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma 

cópia na íntegra do Relatório também é encaminhada pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos 

Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por 

todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. Também, as informações são 

apresentadas nas reuniões para coordenadores, docentes e colaboradores. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1   EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

● Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Objetivos do Projeto 
 

Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Articular o PDI aos processos de 
avaliação institucional 
(autoavaliação e avaliações 
externas), através da utilização dos 
resultados avaliativos (internos e 
externos) para a 
construção/reconstrução do 
planejamento institucional. 

Condução de reuniões com o 
regulatório objetivando o 
alinhamento de ideias. 
 
Definição de ambientes virtuais 
colaborativos que propiciem a 
compartilhamento de informações e 
trabalho em conjunto. 

Limitações tecnológicas das 
ferramentas instaladas nas 
máquinas no que se refere ao 
trabalho colaborativo. 

Novas reflexões e insights que 
culminaram em novas estratégias 
para a instituição. 

Revisar/atualizar o PDI, em função 
de novos cenários internos e 
externos e, ainda, em função das 
demandas decorrentes dos 
processos avaliativos. 

Condução de reuniões com o 
regulatório objetivando o 
alinhamento de ideias. 
 
Definição de mecanismos para 
controle de versionamento. 
 
Estabelecimento de marcos para a 
atualização e revisão do PDI 

Construção de ambiente 
compartilhado em rede com 
problemas de armazenamento 

Fortalecimento do relacionamento 
entre CPA e Regulatório. 
 
Estabelecimento, mais efetivo, de 
processos de transferência do 
conhecimento. 

Fortalecer a “cultura da avaliação”, 
despertando a comunidade 
acadêmica para a necessidade da 
autocrítica e revisão das ações 
projetadas. 

Envio de acompanhamento de adesão 
de alunos/professores na avaliação 
institucional por curso. 
 
Realização de campanhas de 
divulgação nas salas de aula. 
 

Identificação de barreiras na 
sensibilização de alunos 
durante o período de exames 
finais. 

Estabelecimento de redes sociais 
como um meio rápido, eficiente e de 
baixo custo. 
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Envio de material de divulgação e 
conscientização para docentes, 
discentes e colaboradores em redes 
sociais. 

Dar transparência à Instituição 
como um todo, em seus diversos 
níveis, através da divulgação dos 
resultados avaliativos para toda a 
comunidade acadêmica e 
comprometimento com as ações 
previstas. 

Criação de campanhas semestrais 
divulgando ações realizadas a partir 
de fragilidades identificadas durante 
as análises dos resultados das 
avaliações institucionais. 
 
Colocação de mural em local 
movimentado próximo a entrada da 
instituição, secretaria e sala dos 
professores. 
 
Atualização periódica do mural com as 
informações mais recentes. 

Percepção de dificuldades em 
despertar a atenção do aluno 
para a leitura dos murais. 

Fortalecimento da disseminação da 
informação a partir do uso de 
diferentes meios (ex. redes sociais). 

Acompanhar o sistema de 
autoavaliação interna de cursos, à 
luz dos instrumentos de avaliação 
externa. 

Envio para os coordenadores do 
resultado dos indicadores da avaliação 
institucional relativo aos cursos. 
 
Condução de análise dos 
instrumentos do MEC relativo a visitas 
anteriores durante reuniões. 

Elaboração de estratégias para 
indicadores demasiadamente 
subjetivos. 

Disseminação dos indicadores 
presentes nos instrumentos. 
 
Crescimento do engajamento dos 
cursos. 

Acompanhar o sistema de 
autoavaliação interna da IES, à luz 
dos instrumentos de avaliação 
externa. 

Envio para os gestores do resultado 
dos indicadores da avaliação 
institucional. 

 Elaboração de estratégias para 
indicadores demasiadamente 
subjetivos. 

Disseminação dos indicadores 
presentes nos instrumentos. 
 
Brainstorming que propiciaram o 
surgimento de novas ideias e análise 
de novos pontos de vista. 

Fazer levantamento do perfil 
socioeconômico do aluno da IES 
(Questionário Sociocultural). 

Aplicação e Análise de Questionário 
Sociocultural 

--- 
Aprofundamento do conhecimento 
do perfil do aluno culminando na 
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elaboração de novas estratégias na 
IES. 

Consolidar as informações contidas 
nos relatórios de avaliação dos 
cursos de graduação. 

Estabelecimento de prazos de envio 
de informações consolidadas. 
 
Criação de estratégia de envio de 
informações curtas e diretas para os 
interessados, com espaço de pelo 
menos uma semana entre elas. 

Envolver os interessados na 
leitura das informações diante 
do excesso de demandas e e-
mails recebidos. 

Fortalecimento da cultura do uso das 
informações contidas nos relatórios 
para a tomada de decisões 
institucionais. 

Divulgar os resultados das 
avaliações das condições de ensino 
dos cursos de graduação na 
perspectiva do SINAES. 

Atualização de murais com 
informações aderentes a perspectiva 
do SINAES. 

Despertar o interesse na leitura 
dos murais. 

Disseminação da informação. 

Operacionalizar e acompanhar as 
avaliações das condições de ensino 
dos cursos de graduação 

Utilização de ferramentas Business 
Intelligence (BI) no processo de 
avaliação. 

 Instabilidades da ferramenta 
(raramente). 

Aumento da eficiência e efetividade 
na sistematização e análise dos 
resultados 

Ajustar os Projetos Pedagógicos em 
decorrência de resultados de 
procedimentos de avaliação 
externa ou/e interna. 

Discussão sobre metodologias ativas 
de aprendizado como importante 
tópico no projeto pedagógicos dos 
cursos. 
 
Discussão sobre a remodelação de 
instrumentos pedagógicos visando à 
preparação incessante para o ENADE. 

Identificação de barreiras de 
aceitação por parte de alguns 
docentes na reformulação de 
suas formas de ensino para 
acomodar metodologias ativas 
de ensino. 

Concepção de projetos pedagógicos 
que se alinhem a maneiras 
inovadoras de ensino. 

Utilizar o ENADE como uma das 
ferramentas para a melhoria dos 
projetos pedagógicos dos cursos de 
Graduação. 

Participação e apoio das Ações de 
preparação para o ENADE. 
 
Envio periódico aos coordenadores da 
adesão dos alunos nas atividades 
preparatórias do ENADE. 
 
Fomentação do debate sobre o ENADE 
em reuniões do colegiado e NDE. 

Identificação de barreiras para 
o engajamento total de 
docentes e discentes nos 
processos referentes ao ENADE. 

Fortalecimento da conscientização 
do ENADE como métrica importante 
para a busca de qualidade dos 
cursos. 
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Análise da CPA: 

 

A CPA conclui que as ações relacionadas ao Planejamento e Avaliação foram produtivas. As ações ajudaram a disseminar informações e 

conscientizar o corpo docente e discente para temas importantes como o ENADE e avaliações institucionais. Desta maneira, o ano conta com um 

balanço positivo no fortalecimento constante da cultura das avaliações institucionais internas e externas. É importante ressaltar que a constância 

das ações da CPA vem consolidando o uso de dados frutos das avaliações internas e externas, mediante análise e divulgação da CPA, para a 

tomada de decisões gerenciais na instituição. Os dados providos pela CPA são usados em reuniões de NDE, Colegiados, entre outras. 

 

3.2   EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

● Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar o PDI e dar 
cumprimento à Missão da IES. 

Reuniões periódicas para o 
estabelecimento de novas metas e 
reavaliação das já estabelecidas. 
 
Disseminação da missão do novo PDI 
em reuniões de GDO, NDE e colegiado. 

Dificuldade na conjugação de 
agendas. 

Disseminação da informação e 
fortalecimento do trabalho 
colaborativo. 

Divulgar a Missão da IES. Criação de campanhas com a equipe 
de marketing para maximizar o 
alcance da divulgação da missão da 
IES, tanto interna quanto 
externamente. 

Dificuldades em estabelecer 
prazos ágeis com a equipe de 
marketing diante do excesso de 
demandas. 

 Aumento do alcance da informação. 

Garantir a coerência entre o PDI 
e as atividades de ensino de 
graduação e de pós-graduação. 

Acompanhamento das ações e 
atividades realizadas e planejadas. 
 

--- 
Aumento da qualidade das atividades 
oferecidas. 
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Orientação para que a proposta de 
ações e atividades venha 
acompanhada de uma justificativa 
alinhada ao PDI. 

Garantir a coerência entre o PDI 
e as práticas de extensão 

Acompanhar as ações e atividades 
realizadas e planejadas. 
 
Orientar que a proposta de ações e 
atividades venha acompanhada de 
uma justificativa alinhada ao PDI. 

--- 
 Aumento da qualidade das atividades 
oferecidas. 

Garantir a coerência entre o PDI 
e as atividades de 
pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural. 

Acompanhamento das ações e 
atividades realizadas e planejadas. 
 
Orientação para que a proposta de 
ações e atividades venha 
acompanhada de uma justificativa 
alinhada ao PDI. 

--- 
Aumento da qualidade das atividades 
oferecidas. 

Garantir a coerência entre o PDI 
e as ações institucionais no que 
se refere à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à 
produção artística e ao 
patrimônio cultural. 

Acompanhamento das ações e 
atividades realizadas e planejadas. 
 
Orientação para que a proposta de 
ações e atividades venha 
acompanhada de uma justificativa 
alinhada ao PDI. 

--- 
Incentivo à reflexão e participação de 
atividades que promovam o apoio à 
diversidade. 

Garantir a coerência entre o PDI 
e as ações institucionais voltadas 
para o desenvolvimento 
econômico e social. 

Acompanhamento das ações e 
atividades realizadas e planejadas. 
 
Orientação para que a proposta de 
ações e atividades venha 
acompanhada de uma justificativa 
alinhada ao PDI. 

--- 
 Incentivo à reflexão e participação de 
atividades que promovam o apoio ao 
desenvolvimento socioeconômico. 
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Análise da CPA: 

 

A CPA avalia como satisfatória os projetos e ações realizadas na dimensão “Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional”. Este ano a CPA 

acompanhou a entrega do novo PDI (2017 - 2021), fruto de muito esforço e dedicação por parte dos envolvidos. Nesta nova fase que se inicia, 

cujo marco é o novo PDI, é possível ressaltar que os prazos de entrega foram respeitados e as reuniões de acompanhamento e reflexões foram 

periódicas e de qualidade. 

 

É importante ressaltar que o novo PDI considera os resultados avaliativos internos e externos, buscando seu aprimoramento e se adequar às 

novas tendências e busca a adoção de metodologias inovadoras de aprendizagem com o objetivo de andar constantemente em direção à 

excelência. 

 

● Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 
Implementar atividades voltadas 
para a responsabilidade 
socioambiental. 

Realização da 5ª Semana de 
Sustentabilidade e Responsabilidade. 
 
Realização do 6ª Edição do “Dia E” 
Nacional. 
 
Realização do Projeto de Lixo 
Eletrônico. 

Dificuldade de captação de 
verbas. 

Estabelecimento de parcerias. 
 

Disseminação da cultura da 
responsabilidade socioambiental. 

 
Divulgação positiva da IES na região. 

Implementar atividades voltadas 
à inclusão social. 

Promoção da Roda de Conversas 
Identidade Negra na atualidade. 
 
Participação dos Acadêmicos de 
Psicologia no 11° aniversário do 

-- 

Fortalecimento da relação da 
instituição com a sociedade. 
 
Reforço de valores positivos aos 
alunos. 
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Caps-i em comemoração ao “Dia 
Mundial da Saúde Mental - 
Educação pela inclusão”. 
 
Realização de roda de conversas 
sobre “O papel da Moda na 
Construção da Identidade LGBT”.  
 
Realização de roda de conversas 
sobre Direitos Humanos e a inserção 
do psicólogo em grupos de pessoas 
que, de alguma maneira, são 
consideradas minorias sociais.  
 
Realização de ação de prevenção do 
câncer do colo uterino em mulheres 
em situação de prisão. 
 
Entrega de 50 vestidos para doação 
às crianças de Guiné-Bissau, através 
do Projeto Bunekas. 
 
Oferta de cursos de extensão 
profissionalizantes de baixo custo 
abertos à sociedade. 
 

 
Fortalecimento da imagem positiva da 
instituição em Juiz de Fora e região. 

Implementar atividades 
científicas, técnicas e culturais 
que conduzam ao 
desenvolvimento regional e 
nacional; 

Todos os cursos realizaram atividades 
como campanhas, seminários e ações 
sociais, juntamente aos seus docentes 
e discentes. 

Dificuldade de promover alto 
engajamento de docentes e 
discentes para a organização e 
participação nos eventos. 

 Aumento da produção científica da 
instituição. 
 
Fortalecimento do braço de pesquisa 
na instituição. 
 

https://www.facebook.com/projetobunekas/?fref=mentions
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Fortalecimento da cultura de pesquisa 
entre discentes e docentes. 

Implementar ações/projetos de 
responsabilidade social 

Atendimento à população, com 
orientações sobre prática correta de 
atividades físicas, realização de 
medidas e avaliações de saúde com o 
apoio dos cursos de Fisioterapia e de 
Educação Física do Centro 
Universitário Estácio Juiz de Fora e do 
NEL Estácio - Núcleo de Esporte e 
Lazer. 
 
Realização do projeto Estação Saúde, 
uma parceria entre a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura e a Estácio Juiz de 
Fora que incluiu o oferecimento à 
população de: teste de glicemia, 
aferição de pressão arterial, avaliação 
antropométrica, saúde bucal e 
informações sobre a importância do 
exercício físico para a população. 
 
Realização por parte do curso de 
Enfermagem de palestra sobre DST na 
Escola Estevão de Oliveira. 
 
Promoção de um desfile temático que 
teve como objetivo atrair a atenção e 
a conscientização da população para a 
doação de sangue. 
 
Realização de exames preventivos de 
câncer de mama e câncer de colo 

 

Fortalecimento da relação da IES com 
a sociedade. 
 
Reforço de valores positivos junto aos 
alunos. 
 
Fortalecimento da imagem positiva da 
IES em Juiz de Fora e região. 

https://www.facebook.com/pages/Centro-Universit%C3%A1rio-Est%C3%A1cio-Juiz-de-Fora/1491071411184988?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Centro-Universit%C3%A1rio-Est%C3%A1cio-Juiz-de-Fora/1491071411184988?fref=mentions
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uterino na unidade de saúde de Simão 
Pereira. 
 
Realização de várias campanhas de 
conscientização, doação de alimentos 
e brinquedos durante todo o ano. 
 

Consolidar os Programas de 
Extensão e os Projetos de 
Responsabilidade Social, para 
difundir e promover ações para 
a comunidade universitária e a 
sociedade, com vistas à 
formação do aluno pretendida 
pela Instituição. 

Estabelecimento de parcerias com a 
prefeitura e instituições da cidade e 
região para que as ações com a 
participação de Estácio entrem para 
o calendário da cidade e da 
instituição. 

Dificuldade de promover alto 
engajamento de docentes e 
discentes para a organização e 
participação nos eventos. 

Fortalecimento da relação da 
instituição com a sociedade. 
 
Reforço de valores positivos aos 
alunos. 
 
Fortalecimento da imagem positiva da 
instituição em Juiz de Fora e região. 

 

Análise da CPA: 

 

No ano de 2017 foram realizadas inúmeras atividades relacionadas à dimensão “Responsabilidade Social da Instituição”. Para a elaboração das 

atividades, vários cursos da Estácio Juiz de Fora se envolveram e, muitas vezes, de forma interdisciplinar. Além de positivas, as ações serviram 

para aumentar a experiência do corpo discente e fortalecer a boa imagem da Instituição na cidade e região. Em mais um ano, a Instituição firma 

seu compromisso com a responsabilidade social, consolida e mantém importantes parcerias com as prefeituras de Juiz de Fora e região, ONGs e 

outros centros públicos. A CPA pôde constatar com satisfação que muitas ações da cidade e região contam com a colaboração da Estácio Juiz de 

Fora e já fazem parte da agenda anual da cidade. 

 

O planejamento e desenvolvimento das ações de Responsabilidade Social contribuem para conferir à IES o cumprimento de sua missão, tendo 

em vista a formação pretendida do seu egresso. 
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Vale destacar algumas ações como: A campanha de arrecadação de alimentos no 4º Seminário Acadêmico e Científico Estácio JF, que arrecadou 

1.5 toneladas de alimentos, doados para 5 instituições de caridade da cidade. A ação do curso de Design de Moda que confeccionou 50 vestidos 

que foram doados às crianças da Guiné-Bissau, com tecidos doados por empresários da cidade e pelo projeto Bem Comum JF da Secretária de 

Comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora. Os alunos do curso de Jornalismo fizeram uma bela ação em que realizaram as entrevistas de perfil e 

o ensaio fotográfico de 40 participantes do 1° Baile de Debutantes de jovens da Periferia de Juiz de Fora, organizado pela Casa de Cultura Evailton 

Vilela. Foram realizadas também ações para orientação profissional e conscientização de alunos de colégios públicos que contou com palestras 

da coordenadora das Engenharias da Estácio, Larissa Mendes, na escola Presidente Costa e Silva e uma palestra sobre Tuberculose proferida 

pelos acadêmicos de Enfermagem na Escola Fernando Lobo. O curso de Design de Moda da Estácio JF, juntamente, com o HEMOMINAS, Instituto 

Embelleze Juiz de Fora e o Mister Shopping adotaram a iniciativa de um desfile temático com objetivo atrair a atenção e a conscientização da 

população para a doação de sangue. O curso de Educação Física, em parceria com a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, participou de diversos 

eventos oferecendo avaliações antropométricas gratuitamente à sociedade. O Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

foi homenageado pelas ações sociais em conjunto com o Hemominas nas doações de sangue. A isso se soma diversas ações de promoção de 

saúde e campanhas de arrecadação de inúmeros insumos para às instituições de Juiz de Fora e região. Como resultado, a instituição ficou em 

primeiro lugar e recebeu seu prêmio pela pesquisa “Top of Mind 2017”, como a instituição de ensino superior mais lembrada em Juiz de Fora. 

 

 

3.3. EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

● Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

 

I. Ensino – Graduação: 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

https://www.facebook.com/BemComumJF/?fref=mentions
https://www.facebook.com/casadeculturaev/?fref=mentions
https://www.facebook.com/casadeculturaev/?fref=mentions
https://www.facebook.com/HEMOMINAS-120221638071917/?fref=mentions
https://www.facebook.com/InstitutoEmbellezeJuizDeFora/?fref=mentions
https://www.facebook.com/InstitutoEmbellezeJuizDeFora/?fref=mentions
https://www.facebook.com/MisterShopping/?fref=mentions
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Atualizar os projetos 
pedagógicos dos cursos, com 
fundamentos nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais, nas 
demandas sociais, na evolução 
do conhecimento e em práticas 
pedagógicas atualizadas. 

Realização em reuniões de colegiado e 
NDE, a discussão sobre metodologias 
ativas na educação; 

Dificuldades de 
compatibilidade de agendas. 

Melhorias nos PPCs dos cursos. 

Divulgar os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos aos 
Alunos.  

Divulgação da informação através de 
canais presenciais e virtuais.  
 
Aumento do contato com os 
representantes de turma como 
parceiros no processo de divulgação. 

Atrair o corpo discente para a 
leitura do PPC. 

Disseminação da informação. 

Implementar formas de apoio ao 
discente, com base nas 
necessidades reveladas pelos 
alunos.  

Realização de reuniões periódicas com 
os representantes de turma e cafés 
com a direção.  
 
Implementação de campanhas 
financeiras voltadas às necessidades 
dos alunos. 

Conseguir alta adesão de 
representantes de turma. 

Aumento na satisfação do aluno e 
potencial de aumento da retenção. 

Desenvolver as Atividades 
Acadêmicas Complementares 
(AACs) alinhadas aos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos.  

Estímulo ao desenvolvimento e 
implementação de propostas de 
atividades complementares por cada 
discente, desde que em consonância 
com o PPC do curso. 

Conseguir alta adesão da 
equipe de discentes. 

Aumento da satisfação do aluno. 
 
 
Aumento do indicador de sentimento 
de preparação para o mercado de 
trabalho. 

Divulgar os critérios de Avaliação 
e regras para as Atividades 
Acadêmicas Complementares, 
TCC, Extensão, Iniciação 
Científica e outros. 

Realização de reuniões periódicas com 
os representantes de turma e cafés 
com a direção.  
 
Divulgação da informação através de 
canais presenciais e virtuais.  
 

Atrair o corpo discente para a 
leitura antecipada das regras. 

Disseminação da informação. 
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Aumento do contato com os 
representantes de turma como 
parceiros no processo de divulgação. 

Aprimorar os cenários das 
atividades práticas existentes e 
organização de novos cenários, 
atendendo às necessidades de 
cada curso, tendo em vista a 
aproximação com a 
comunidade.   

Estímulo ao desenvolvimento e 
implementação de propostas de 
atividades práticas e contextualizadas 
por parte dos discentes. 
 
Adoção de metodologias de ensino 
ativas em sala de aula; 

 

Aumento da satisfação do aluno. 
 
Aumento do indicador de sentimento 
de preparação para o mercado de 
trabalho. 

Garantir a qualidade do 
conteúdo do material didático 
das disciplinas. 
 

Seleção de professores experientes na 
disciplina e bem avaliados para 
trabalharem na produção do material 
didático. 
 
Avaliação dos materiais durante 
reuniões de colegiado e NDE. 

 Melhoria do material didático. 

Garantir a organização e 
qualidade do funcionamento do 
Estágio 
Curricular/Supervisionado dos 
Cursos, e contribuição para a 
formação profissional. 

Acompanhamento periódico através 
de relatórios e estabelecimento de 
pontos de controle pela equipe de 
coordenadores. 

 

Aumento da satisfação do aluno. 
 
Aumento do indicador de sentimento 
de preparação para o mercado de 
trabalho. 

Garantir a preparação adequada 
do aluno para o mercado de 
trabalho. 

Aumento da oferta de atividades 
acadêmicas complementares. 
 
Adoção de metodologias ativas de 
ensino em sala de aula. 

Conseguir adesão do corpo 
discente nas atividades 
complementares. 

Aumentar a satisfação do aluno. 
 
Aumentar o indicador de sentimento de 
preparação para o mercado de 
trabalho. 

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

Acompanhamento do andamento das 
ações oriundas dos dados providos 
pelas avaliações institucionais. 
 

 

Melhorar a tomada de decisão com o 
uso dos indicadores como subsídios. 
 
Aumentar os indicadores nas avaliações 
institucionais. 
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Estabelecimento de espaço virtual 
colaborativo e compartilhado para o 
acompanhamento do andamento das 
ações. 

Divulgar as Ações de Melhoria 
implantadas nos Cursos, com 
base nos resultados da Avaliação 
Institucional. 

Atualização de murais do curso e da 
CPA; 
 
Criação de campanhas periódicas com 
a equipe de jornalismo e publicidade e 
propaganda. 
 
Adesão ao uso de redes sociais de 
maior alcance. 

Atrair o corpo discente na 
leitura dos murais e 
participação das campanhas de 
divulgações nas redes sociais. 

Aumento da percepção do corpo 
discente em relação à importância de 
participar na Avaliação Institucional. 
 
Ampliação da disseminação de 
informações. 

Incentivar o desenvolvimento de 
Programas de Capacitação 
Docente e a participação dos 
professores nesses Programas, 
visando ao aprimoramento da 
qualidade do ensino ofertado. 

Divulgação do Programa de Bolsas 
Stricto-Sensu (bolsas de Mestrado e 
Doutorado) para Docentes da 
Instituição 
 
Realização de Programas de Concurso 
Interno Nacional de Produção 
Científica, Projetos de Extensão e 
Ensaio. 
 
Incentivo e divulgação do Programa 
de Subsídios a eventos científicos em 
âmbito regional, nacional e 
internacional. 
 
Incremento do incentivo à 
participação em eventos, inclusive 
internacionais.  
 

Conseguir adesão total do 
corpo docente. 

Aumento da excelência dos indicadores 
referentes ao corpo docente. 
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Lançamento de novos cursos na 
EDUCARE – Universidade Corporativa 
da Estácio e oferta de capacitações 
frequentes. 
 
Realização de Reuniões Periódicas 
focando no compartilhamento de 
boas práticas e discussão de novas 
estratégias. 

Acompanhar e avaliar o trabalho 
docente, através dos resultados 
da avaliação interna. 

Implantação, aprovação e 
acompanhamento do Guia de 
Identificação de Problemas para 
auxiliar professores com nota abaixo 
de 4 na avaliação institucional. 

Conseguir adesão total e 
conformidade aos prazos de 
participação no Guia de 
Identificação de Problemas. 

Aumento da excelência dos indicadores 
referentes ao corpo docente. 

Acompanhar o trabalho dos 
Coordenadores de Curso. 

Envio periódico das informações 
referentes ao curso e coordenação. 
 
Solicitação de Plano de Ação e 
identificação de fragilidades e 
potencialidades. 

Conseguir conformidade aos 
prazos de entrega dos Planos de 
Ação. 

Aumento da excelência dos indicadores 
referentes à equipe de coordenadores. 

 

Análise da CPA: 

 

Um número muito grande de atividades extracurriculares foi promovido pelos cursos no ano de 2017. Os eventos movimentaram não somente 

os alunos da instituição, mas contaram com expressiva participação da comunidade de Juiz de Fora, incluindo profissionais de mercado e até 

mesmo alunos de outras instituições da cidade. Entre os eventos, destaca-se o 4º Seminário Acadêmico e Científico Estácio JF, que contou com 

mais de 3000 participantes, incluído vários trabalhos e participações externas. O evento arrecadou 1.5 toneladas de alimentos e 25 brinquedos 

que favoreceram 5 instituições carentes. Outro evento que merece destaque é o VIII Fórum Docente que contou com palestrantes como: Me. 

Maria Helena Guimarães de Castro (Secretária-Executiva do Ministério da Educação), Dr. Eric Bettinger (Economista, Professor de Economia da 
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Stanford School of Business), Dr. Fernando Haddad (Professor de Ciência Política Contemporânea da USP) e Dr. Flávio Comim (Professor da UFRGS 

e Professor Visitante da Universidade de Cambridge). O evento arrecadou livros de histórias infantis com o objetivo de auxiliar a biblioteca da 

Escola Municipal Professora Áurea Nardelli, no bairro Vila Esperança. Além disso, a instituição realizou as tradicionais semanas acadêmicas dos 

cursos, que incluiu em sua programação palestras, apresentação de artigos, minicursos, entre outros. 

 

Os eventos geraram número expressivo de mídia espontânea, sendo que o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora se colocou como a instituição 

que mais recebeu destaque em veículos de mídia de Juiz de Fora, como aconteceu também no ano anterior. 

 

Conseguiu-se boa divulgação e adesão no ENADE, através da promoção de campanhas de conscientização sobre a importância do ENADE, 

consideradas efetivas pela CPA. 

 

A participação dos docentes em iniciativas de Pesquisas, Extensão e Monitorias tem sido considerável e cresceu em relação ao último ano diante 

dos constantes incentivos, incluindo premiações em dinheiro, homenagens e reconhecimento de mérito constante. Em resumo, a CPA acredita 

que as ações do ano de 2017 tiveram impacto positivo na imagem dos cursos de graduação, tanto em relação aos discentes, docentes e também, 

na maneira como a sociedade de Juiz de Fora enxerga os cursos da IES. 
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II. Ensino - Pós-graduação: 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Ampliar as ações que articulem a 
graduação e a pós-graduação. 
 

Implementação do Projeto “Diploma 
na Mão” 
 
Distribuição de Desconto Voucher 
para Formandos. Em especial, para 
alunos que se destacaram durante o 
curso. 
 
Realização de cursos de férias abertos 
aos graduandos e a sociedade. 

Não temos 100% da adesão dos 
alunos. 

Captação de Alunos e Divulgação dos 
Programas de Pós-Graduação. 
 

 

Apresentar os cursos de Pós-
graduação aos alunos da 
Graduação. 

Implementação do Projeto “Até 
Breve”.  
 
Realização de palestra “Profissional do 
Século XXI” 

Não temos 100% da adesão dos 
alunos. 

Captação de Alunos e Divulgação dos 
Programas de Pós-Graduação. 
 

 

Implantar os cursos de Pós-
graduação previstos no PDI. 

Condução de reuniões com os 
coordenadores da pós-graduação 
para reflexões sobre o novo PDI e 
estabelecimento de estratégias para 
implantação dos novos cursos 

--- 

Captação de novos Alunos e 
atendimento de necessidades do 
mercado profissional de JF. 
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Análise da CPA: 

 

A CPA considera que as ações da Pós-graduação foram efetivas, contando com muitos eventos de divulgação e visitas a empresas e organizações 

para o estabelecimento de parcerias. A CPA também considera como bastante positiva e efetiva o incentivo que a Instituição dedica para os 

alunos e egressos, concedendo, por exemplo, descontos para que o aluno continue sua formação na IES. 

 

Com o novo PDI, as estratégias adotadas na Pós-graduação foram repensadas e inovadas, prevendo-se o lançamento de novos cursos para suprir 

carências do mercado identificadas ao longo do ano, como por exemplo, os cursos de Psiquiatria e Terapia-cognitivo comportamental: aspectos 

teóricos e aplicações práticas. 

 

III. Pesquisa  

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Incentivar o engajamento de 
alunos e professores dos cursos 
de Pós-graduação e Graduação 
nos Programas de Iniciação 
Científica. 

Ampliação da divulgação dos editais 

Disponibilidade docente e 
discente para envolvimento no 
programa de pesquisa. 
 

 Fortalecimento da pesquisa dentro da 
instituição. 

Acompanhar o levantamento e 
apresentação da produção 
acadêmica discente e docente. 

Controle do andamento dos projetos 
através de relatórios semestrais do 
orientador e dos alunos bolsistas. 

Dificuldade em obter os 
relatórios completos, até a data 
limite estabelecida no Edital. 

Melhoria da qualidade das pesquisas na 
IES. 

Acompanhar a produção de 
conhecimento articulado às 
necessidades sociais. 

Realização do “IX Seminário 
Acadêmico e Científico do Centro 
Universitário Estácio JF” no qual foi 
possível acompanhar a produção de 

Ainda faltam equipamentos 
audiovisuais disponíveis para 
todas as apresentações. 
 

Melhoria da qualidade das pesquisas na 
IES, considerando seu impacto na 
sociedade. 
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conhecimento articulado às 
necessidades sociais. 
 
Controle do andamento dos projetos 
através de relatórios semestrais do 
orientador e dos alunos bolsistas. 

 

Análise da CPA: 

 

A CPA conclui que as ações relacionadas à pesquisa no ano de 2017 foram bastante positivas. Neste ano, a CPA acompanhou o recorde de 

participação e submissão de pesquisas no IX Seminário Acadêmico e Científico do Centro Universitário Estácio JF. Também, com muita satisfação, a 

IES acompanhou o recorde na concessão de subsídios para docentes participarem de eventos nacionais e internacionais. A divulgação e incentivo de 

participação em Pesquisa foram intensos e contínuos, contando com homenagens aos pesquisadores que se destacaram, premiações e também o 

compartilhamento de novas oportunidades, como por exemplo, bolsas de produtividade, mestrado e doutorado. 

 

Abaixo se destaca uma tabela contendo os 32 projetos de pesquisa desenvolvidos durante o ano de 2017, incluindo os respectivos cursos e 

professores envolvidos.  

 

Projeto  Professor Curso 

A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E O PROCESSO DE REINSERÇÃO SOCIAL 

DOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS 

Graziela Lonardoni de Paula Enfermagem 

A CONSTITUIÇÃO DO CAMPO ASSISTENCIAL EM MINAS GERAIS: A 

ASSISTÊNCIA AOS POBRES DO IMPÉRIO À REPÚBLICA (1870‐1930) 

Virna Ligia Fernandes Braga Direito 

A LOUCURA E O FEMININO NA PSICANÁLISE Andréia da Silva Stenner Psicologia 

A PESQUISA NA FORMAÇÃO DOCENTE Francisca Cristina de Oliveira e Pires Pedagogia 

ANÁLISE DA VULNERABILIDADE SEXUAL AO HIV/AIDS DE ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS EM ENFERMAGEM 

Renata Cristina Justo de Araújo Enfermagem 
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ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS DE UM INTERVENÇÃO ASSISTIDA POR 

INTERNET PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL 

Leonardo Fernandes Martins Psicologia 

ANÁLISE IN VITRO DA RESISTÊNCIA DA UNIÃO AO MICROCISALHAMENTO 

DO SISTEMA ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL SOBRE SUPERFÍCIES 

DENTINÁRIAS APÓS PROCESSOS EROSIVOS 

Mariella Agostinho Gonçalves Odontologia 

ATITUDES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS 

INDIVÍDUOS TRANSGÊNEROS 

Adriana Woichinevski Viscardi Psicologia 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE FILMES BIODEGRADÁVEIS À BASE DE 

AMIDO E DE ÓLEOS ESSENCIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS 

Danielle Barros Cenachi Enfermagem 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA CIRURGIA 

BARIÁTRICA 

Elza Maria Gonçalves Lobosque Psicologia 

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA MATURIDADE NA ESCOLHA DA 

PROFISSÃO NA PRÁTICA DA CLINICA ESCOLA DE PSICOLOGIA DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE JUIZ DE FORA 

Elza Maria Gonçalves Lobosque Psicologia 

BASTIDORES DA FOLIA: ENTRE CROQUIS, FANTASIAS E ADEREÇOS Daniela de Oliveira Brito Design de Moda 

CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS DE JUIZ DE 

FORA‐MG 

Leandro Hermisodrff Bernardo Fisioterapia 

COMPORTAMENTO DA GENGIVA MARGINAL EM TORNO DE DENTES 

TEMPORÁRIOS DE ACRÍLICO, REVESTIDOS COM ANTISSÉPTICO DE LONGA 

DURAÇÃO 

Vívian Massi Paschoalino Odontologia 

CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM: A CONSULTA DE ENFERMAGEM NA 

PREVENÇÃO DO CÂNCER CÉRVICO UTERINO 

Ana Claudia Sierra Martins Enfermagem 

EFEITOS DA CRIOTERAPIA E DO ULTRASSOM CONTÍNUO SOBRE A FORÇA 

DA MUSCULATURA FLEXORA DE COTOVELO 

Sílvia Regina Costa Dias Fisioterapia 

ESTUDO SOBRE O DIREITO ELEITORAL BRASILEIRO Cristiano Batista dos Santos Direito 

INFLUÊNCIA DO TABAGISMO NAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E FUNÇÕES 

CARDIORRESPIRATÓRIAS DE JOVENS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG 

Sílvia Regina Costa Dias Fisioterapia 
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LEAN CONSTRUCTION: UMA ALTERNATIVA PARA A RETOMADA DO 

CRESCIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 

Larissa de Oliveira Mendes Engenharia Civil 

METODOLOGIA DO TREINAMENTO DE FORÇA PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

Emerson Rodrigues Duarte Educação Física 

O ATO DE LER: GOSTO, ENSINO E CIÊNCIA Mara Conceição Vieira de Oliveira Pedagogia 

O PERCURSO ACADÊMICO DOS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO JUIZ DE FORA: UMA ANÁLISE 

ESTATÍSTICA DAS QUESTÕES DE GÊNERO E ORIGEM SÓCIOECONÔMICA 

Pricilla Cristina Mendes Cerqueira Administração 

O SUPORTE SOCIAL COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE 

VIDA DO IDOSO: UMA REVISÃO NARRATIVA 

Dirceu Fábio Ribeiro Psicologia 

PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA NOS PRIMEIROS MOLARES 

PERMANENTES EM ESCOLARES DE 6 E 12 ANOS 

Cristiane Corsini Mdedeiros Otenio Odontologia 

PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM TESTE 

PSICOLÓGICO DE ATENÇÃO CONCENTRADA – FASE 2 

Juliana Oliveira Gomes‐Valério Psicologia 

PROJETO SAÚDE E ACESSIBILIDADE Alex dos Santos Mendes Enfermagem 

RAZÕES PARA VIVER: UM ESTUDO SOBRE IDEAÇÃO SUICIDA Juliana Oliveira Gomes‐Valério Psicologia 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE OS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA 

TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 

Taísa de Araújo Serpa Psicologia 

UM ESTUDO DOS MANUAIS DOS PROPRIETÁRIOS, UMA ANÁLISE A PARTIR 

DAS NBR 15.575 E 14037 

Paula Campos de Castro Engenharia Civil 

VENTOSATERAPIA EM PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO Clara Alice Gentil Daher Mota Fisioterapia 

VISIBILIDADES PERIFÉRICAS: ESTUDO SOBRE PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO 

E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E MIDIÁTICAS DE JOVENS DE JUIZ DE FORA 

Aline Silva Corrêa Maia Jornalismo 
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IV. Extensão 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Fortalecer a articulação entre a 
Extensão e a comunidade. 
 

Promoção de eventos 
multidisciplinares. 
 
Programas e atividades realizadas: 
Café com Direito, Aula Magna, Ação 
de Conscientização, Bem Comum 
Bairros - Projeto Estação Saúde, 
Orientações e atividades externas, 
Desfile de moda, Vacinação, Ação 
solidária, Doações diversas, 
Campanha do agasalho, Serviço a 
comunidade, Fórum Anual Docente, 
Feira de Profissões, Creative Night, 
Educação Física nos jogos 
universitários, Outubro Rosa, Entrega 
de brinquedos, Mês das Crianças, 
Desfile para doação de Roupas , entre 
outros. 

Disponibilidade docente e 
discente para envolvimento nas 
ações. 
 

Envolvimento de colaboradores e 
alunos de todos os cursos da Instituição. 
 

Planejar e divulgar as Atividades 
de Extensão alinhadas aos PPCs. 
 

Acompanhamento da equipe de 
publicidade e propaganda e 
jornalismo para a elaboração de 
campanhas e estratégias de 
divulgação. 

Dificuldade de estabelecimento 
de prazos ágeis com a equipe de 
publicidade devido ao excesso 
de demandas. 

Incentivo e melhoria da qualidade das 
atividades de Extensão. 
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Análise da CPA: 

 
A CPA conclui que as ações relacionadas à Extensão no ano de 2017 foram bastante positivas. A divulgação e incentivo à participação em editais de 

Extensão foram intensos e contínuos, contando com homenagens aos melhores projetos, premiações e também a realização de vários eventos ao longo 

do ano. 

 
Abaixo se destaca uma tabela contendo os projetos de extensão acadêmica desenvolvidos durante o ano de 2017, incluindo os respectivos cursos 

e professores envolvidos.  

 
Projeto de Extensão Acadêmica Professor Curso 

 
Conversando com as crianças sobre temas 

relacionados à saúde 

 

 
Márcia Eliane de Oliveira Falcão 

 

 
Enfermagem 

 
Liga acadêmica de Enfermagem em 

emergência (LAENFE) 

 
 

Humberto Luiz de Faria 

 
 

Enfermagem 

 
Prevenção do câncer de colo do útero e da 

mama em mulheres em situação de prisão 

 

 
Ana Claudia Sierra Martins 

 

 
Enfermagem 

 

 
Hipertensão Arterial: educação em saúde 

uma nova ótica para um velho problema 

 

 
Flávia Costa Nunes 

 

 
Enfermagem 
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Oficina De Matemática: Um projeto para 

ensinar 

 

 
Pricilla Cristina Mendes Cerqueira 

 

 
Engenharia de 

Produção e 

Engenharia Civil 

 
Grupo de estudo em avaliação 

psicológica Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora 

 

 
Elza Maria Gonçalves Lobosque 

 

 
Psicologia 

 
A  desinstitucionalização  no município de 

Juiz de Fora 

 

 
Andréia Stenner 

 

 
Psicologia 

 
 

Com o objetivo de acrescentar, enriquecer e consolidar as informações sobre a Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão, segue uma 

tabela com dados importantes que dão destaque à algumas das ações realizadas ao longo do ano de 2017. Vale ressaltar que muitas das 

atividades de extensão têm como objetivo aliar o aprendizado à responsabilidade social. Neste sentido, estabelece-se uma forte e clara 

ligação das atividades apresentadas abaixo com a Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição. 
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Data de 
realização 

Eixo do 
projeto 

Obrigatório 
no currículo 
acadêmico? 

Nome do Programa, 
Projeto ou Atividade 

Objetivos da ação Unidade Cursos envolvidos 

Número de 
Colaboradores 

e Docentes 
envolvidos 

Número de 
alunos 

envolvidos 

Quantidade 
de pessoas 

beneficiadas 

Mês 

Cidadania / 
Cultura / 
Escola / 

Esporte / 
Meio 

Ambiente 

Trata-se de 
Extensão 

obrigatória 
ou atividade 
voluntária? 

Citar o nome da ação. 
Descrever qual foi o 

objetivo. 
Nome da 
Unidade 

Quais cursos 
participaram da 

ação? Citar todos 
os cursos 

envolvidos - 
separando por 

curso 

Março Cidadania 
Atividade 
Voluntária 

Dia de beleza na ação 
em homenagem as 

mulheres 

Evento realizado em 
parceria com a 

Prefeitura de Juiz de 
Fora e demais 

entidades da cidade. O 
curso de Design de 

Moda do Centro 
Universitário Estácio 

Juiz de Fora participou 
de atividades no Dia 

Internacional Da 
Mulher 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Design de Moda 2 0 200 

Abril Esporte 
Atividade 
Extensão 

JF Esporte e 
Cidadania 

O curso de Educação 
Física da Estácio Juiz de 

Fora realizou no 
Museu Mariano 

Procópio avaliações 
físicas e aferição de 

pressão, para a 
realização de 

atividades Físicas. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Educação Física 5 7 300 

Abril 
Cidadania 

e Meio 
Ambiete 

Atividade 
Extensão 

Projeto “Trilhas da 
Saúde” 

Professores e alunos 
do curso de Educação 
Física e Enfermagem 

da Estácio Juiz de Fora 
participaram do 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Educação Física 7 15 30 
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projeto desenvolvido 
pela Secretária de 

Saúde da Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF), 
Trilhas da Saúde. 

Abril Cidadania 
Atividade 
Voluntária 

Gincana Solidária 

O Coordenador do 
curso de 

Administração da 
Estácio, Alecir Ribeiro 

entregou roupas e 
alimentos ao Instituto 

Bruno, que assiste 
pessoas surdocegas e 

com múltiplas 
deficiências devido à 
paralisia cerebral. As 

doações foram 
arrecadadas por alunos 
e professores durante 
gincana na unidade da 

Zona Norte 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Zona Norte 
Administração 10 50 60 

Maio 
Cidadania 
e Cultura 

Atividade 
Voluntária 

Alunos de Design de 
Moda da Estácio 

participam do  
corredor cultural 

Estudantes do curso de 
Design de Moda 

Estácio participaram 
do corredor cultural 
em Juiz de Fora no 

Centro Cultural 
Bernardo Mascarenhas 

(CCBM) 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Design de Moda 3 12 60 

Maio Esporte 
Atividade 
Extensão 

Festival de 
Hidroginástica JF 

Esporte e Cidadania 

Alunos e professores 
do curso de Educação 
Física participaram do 
evento no intuito de 

oferecer testes de 
aferição de pressão e 

orientações para a 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Educação Física 5 10 170 



51 

 

pratica de atividade de 
hidroginástica 

Maio Cidadania 
Atividade 

de Pesquisa 

Seminário da Estácio 
arrecada uma 
tonelada de 
alimentos 

No IV  Seminário 
Acadêmico e Científico 
do Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora 
foram arrecadados 1,5 

tonelada e meio de 
alimentos e 50 

brinquedos. Ao todo 
05 Instituições 
carentes foram 

beneficiadas com a 
ação do evento.  
Cerca de 3.000 

participantes internos 
e externos, 300 

resumos recebidos, 
professores, alunos e 

ex-alunos de 
graduação e pós-

graduação obtiveram 
os 264 trabalhos 

aprovados na 
modalidade pôster e 

oral nos turnos manhã 
e noite. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 
Rio Branco e 
Zona Norte 

Todos os cursos 100 3.000 
05 

instituições 

Junho 
Meio 

Ambiente 
Atividade 
Voluntária 

Dia do Meio 
Ambiente 

O curso de Educação 
Física da Estácio Juiz de 

Fora e o Núcleo de 
Esporte e Lazer 

estiveram presentes 
no Parque da Lajinha 

com prestação de 
serviços a comunidade.    

O evento foi em 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Educação Física 4 7 30 
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comemoração ao Dia 
Mundial do Meio 
Ambiente e foram 

oferecidas à população 
durante o período da 

manhã aferição de 
pressão arterial, 

glicemia, avaliações 
antropométricas e 

orientações na prática 
do exercício físico 

Junho Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Bem Comum Bairros 

O curso de Educação 
Física do Centro 

Universitário Estácio 
Juiz de Fora participou 

do  “Bem Comum 
Bairro” realizado na 

Praça Centro de 
Esportes Unificados 

(CEU).  
A ação foi em parceria 

com a Secretária de 
Saúde da Prefeitura de 

Juiz de Fora (PJF). O 
objetivo do evento é 

levar para comunidade 
da zona norte saúde e 

lazer. Aferição de 
pressão, medidas e 
avalições diversas 

serviram de alerta e    
intervenções para 

combater o 
sedentarismo e 

doenças crônicas 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Educação Física 5 8 30 
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Julho Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Bem Comum Bairros 

O curso de Educação 
Física da Estácio Juiz de 

Fora, levou à 
comunidade 

orientações sobre a 
saúde e qualidade de 
vida. O Bem Comum 

Bairros é realização da 
Prefeitura de Juiz de 
Fora (PJF) e contou 

com os alunos e 
professores do Núcleo 
de Esporte e Lazer da 
Estácio Juiz de Fora 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Educação Física 5 8 30 

Agosto 
Meio 

Ambiente 
Atividade 
Extensão 

Projeto "Trilha da 
Saúde" 

O curso de Educação 
Física da Estácio Juiz de 

Fora participou do 
projeto “Trilhas da 

Saúde”, em parceria 
com a Secretária de 

Saúde da Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF).  A 
ação aconteceu no 

Museu Mariano 
Procópio, os 

Educadores Físicos 
realizaram na 

comunidade aferição 
de pressão arterial e 

avaliações para pratica 
de atividades físicas. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Educação Física 3 4 20 

Agosto Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Bem Comum Bairros 

A comunidade do 
Bairro Milho Branco 
recebeu o curso de 
Educação Física da 
Estácio Juiz de Fora 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Educação Física 5 5 25 
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para a realização de 
avaliações e 

orientações sobre a 
importância do 
exercício físico. 

Agosto 
Cidadania 
e Escola 

Atividade 
Voluntária 

Estácio Juiz de Fora 
doa livros para escola 

Municipal 

A escola Municipal 
Áurea Nardelli, 

localizada no bairro 
Vila Esperança II, 

recebeu livros infantis 
arrecadados na 

Semana da Pedagogia 
na Estácio Juiz de Fora. 

Para arrecadar os 
livros, foi colocado nas 
salas dos professores 
uma caixa o deposito. 

Todo o material 
recolhido foi entregue 
à escola e colocados 

no acervo da Biblioteca 
escolar. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Zona Norte 
Pedagogia 20 20 100 

Setembro 
Cidadania 

e Meio 
Ambiete 

Atividade 
Extensão 

5° Semana da 
Sustentabilidade e 
Responsabilidade 

Social 

A ação que ocorreu 
entre os dias 25 e 30 
de setembro contou 

com várias atividades 
ligadas ao meio 

socioambiental: Coleta 
de Papel - parceria 

com a associação de 
catadores de JF, Coleta 

e doação de 
brinquedos para o 

projeto Bem Comum, 
Projeto Bunekas para 

crianças de Guiné-

Estácio Juiz de 
Fora/ Campi  
Rio Branco e 
Zona  Norte 

Todos 20 30 100 
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Bissau, Prevenção do 
câncer do colo uterino 

em mulheres em 
situação de prisão, 
Conversas com as 
crianças sobre os 

temas relacionados a 
Saúde, Avaliação e 

orientação a indivíduos 
portadores de 

Disfunções 
Temporomandibulares,  

Avaliação de Massa 
Corporal (EDF), Oficina 

de Sustentabilidade 
para alunos do curso 
de Administração e 

entre outros . 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Conscientização 
sobre os cuidados 

com a saúde 

Alunos e professores 
do curso estiveram na 
Avenida Rio Branco, no 

Centro da cidade, 
realizando o projeto 

Estação Saúde. O 
objetivo de levar 

informações à 
população de Juiz de 

Fora. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 
Educação Física 6 7 30 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Voluntária 

Feira de profissões 
Colégio Jesuítas 

Todos cursos da 
unidade participaram 
da iniciativa. Uma vez 
que o intuito era levar 
aos alunos do Ensino 
Médio a prática da 

escolha de profissão 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campi  
Rio Branco e 
Zona  Norte 

Todos 20 30 70 
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respectivas a cada 
curso. 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Curso de 
Enfermagem realiza 

ação social 
 

Acadêmicos de 
Enfermagem da 

Estácio JF em ação 
social com aferição de 

pressão e teste de 
glicemia no complexo 
Bahamas São Vicente 

em Juiz de Fora 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 
Enfermagem 3 10 20 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Voluntária 

Semana de 
capacitação da 

Guarda Municipal 

Durante encontro 
semanal de 

capacitação, a Guarda 
Municipal (GM) foi 

atendida por 
funcionários da 

Secretaria de Saúde 
(SS) e alunos de 

Educação Física da 
Estácio Juiz de Fora, 

que traçaram o perfil 
antropométrico dos 

integrantes da 
corporação. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 
Educação Física 2 3 30 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Curso de Engenharia 
visita a Usina de 
Angra dos Reis 

A Coordenadora dos 
cursos de Engenharia 

de Produção e 
Engenharia Civil, 
Larissa Mendes 

destaca a iniciativa da 
visita técnica de um 
grupo de alunos das 
engenharias à usina 

nuclear de Angra dos 
Reis (RJ). 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 

Engenharia de 
Produção e 

Engenharia Civil 
1 40 40 
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Outubro Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Visita técnica ao 
Complexo 

Penitenciário de Juiz 
de Fora 

Alunos do curso de 
Direito da Estácio Zona 

Norte foram 
acompanhados do 
professor Nelson 

Resende Júnior ao uma 
visita técnica ao 

Hospital de 
Toxicômanos do 

Complexo 
Penitenciário de Juiz 

de Fora. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Zona Norte 
Direito 2 30 30 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Voluntária 

Estácio JF se une ao 
projeto Bem Comum 
para arrecadação de 

brinquedos 

De acordo com a 
Gerente de Marketing 

da Secretária de 
Comunicação da 

Prefeitura, Sabrina 
Santos, cerca de 200 

crianças foram 
beneficiadas com a 

ação. A Estácio Juiz de 
Fora e outras 

entidades públicas e 
privadas se uniram 

para arrecadar mais de 
1.500 objetos para 

realizarem o dia das 
crianças da Estância 
Juvenil, Associação 

Mãos Abertas (AMA), 
Fundação “Ricardo 
Moysés Júnior” e 

Associação Projeto 
Amor e Restauração 

(Apar) e Lar de Laura. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campi  
Rio Branco e 
Zona  Norte 

Todos os cursos 10 50 200 
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Outubro Cidadania 
Atividade 
Voluntária 

Alunos de Jornalismo 
se unem na 

realização de festa de 
debutantes 

Alunos (as) do curso de 
Jornalismo da Estácio 
Juiz de Fora ajudaram 

na realização do 1° 
Festa de Debutantes 

Casa de Cultura 
Evailton Vilela. Foram 
cerca de 40 meninas 

das comunidades para 
serem debutantes. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 
Jornalismo 2 10 30 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Voluntária 

Projeto Bunekas 

Várias instituições 
públicas e privadas de 
todo país participaram 
do “Projeto Bunekas”, 
com o intuito de levar 
roupas e bonecas as 
meninas de Guiné 

Bissau, no continente 
Africano. O curso de 
Design de Moda, da 
Estácio Juiz de Fora, 

coordenado pela 
professora Paula 
Campos, tomou a 

iniciativa de participar 
do projeto. Todo 

processo de 
construção de bonecas 
e roupas foi elaborado 
no ateliê de moda, que 
fica situado na própria 

instituição 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 
Design de Moda 5 10 300 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Alunos de 
Administração 

realizaram visita 
técnica 

Alunos (as) do 4º 
período de 

Administração da 
Estácio Juiz de Fora 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 
Administração 1 15 15 
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realizarão uma visita 
técnica à cervejaria 

São Bartolomeu 
localizada em Juiz de 

Fora. 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Voluntária 

Alunos (as) de 
Psicologia tocam 
instrumentos em 

aniversário do Caps I 

Alunos (as) de 
Psicologia da Estácio 
Juiz de Fora tocam 

instrumentos em11° 
aniversário do Caps I 
em comemoração ao 

“Dia Mundial da Saúde 
Mental” 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 
Psicologia 1 4 20 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Futsal Feminino 

A equipe de Futsal 
Feminino da Estácio, 

coordenado pelo 
professor Dirceu 

Ribeiro e o  aluno do 
curso de Educação 

Física, Matheus 
Wesley, realizou uma 

partida amistosa 
contra a equipe da 
Medicina da UFJF 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 
Educação Física 3 10 20 

Outubro Escola 
Atividade 

de Pequisa 
IX Seminário de 

Pesquisa da Estácio 

A Pró-reitora de Pós-
graduação, Pesquisa e 

Extensão Centro 
Universitário Estácio 

Juiz de Fora, Giovanna 
Barros Gonçalves, 
junto com outros 

professores de outros 
cursos levaram mais 

150 pessoas no IX 
Seminário de Pesquisa 

da Estácio no Rio de 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campi  
Rio Branco e 
Zona  Norte 

Todos os cursos 10 150 150 
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Janeiro (RJ). Ao todo 
foram três ônibus com 

mais de 40 lugares 
para transportar os 

alunos (as) de diversos 
cursos da Estácio Juiz 

de Fora. 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Universitários 
promovem ação ao 
combate de câncer 

de mama a mulheres 
em situação de rua 

Alunos e professores 
do curso de Design de 
Moda da Estácio Juiz 
de Fora promoveram 
um desfile no Santa 
Cruz Shopping com 

objetivo dei utilizar a 
Moda para chamar a 

atenção sobre a 
importância do 

cuidado com a saúde, 
em especial, o 

combate ao câncer de 
mama. As modelos 

desfilaram com 
estampas que 
incentivam o 

empoderamento 
feminino, produzidas 

por alunos do curso de 
Design de Moda do 
Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora em 
apoio ao Outubro 

Rosa. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 

Enfermagem, 
Publicidade e 

Jornalismo 
5 30 30 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Desfile de moda para 
conscientização do 

câncer de mama 

Alunos e professores 
do curso de Design de 
Moda da Estácio Juiz 
de Fora promoveram 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Design de Moda 4 15 70 
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um desfile no Santa 
Cruz Shopping com 

objetivo dei utilizar a 
Moda para chamar a 

atenção sobre a 
importância do 

cuidado com a saúde, 
em especial, o 

combate ao câncer de 
mama. As modelos 

desfilaram com 
estampas que 
incentivam o 

empoderamento 
feminino, produzidas 

por alunos do curso de 
Design de Moda do 
Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora em 
apoio ao Outubro 

Rosa. 

Outubro Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Desfile de moda para 
conscientização do 

câncer de mama 
 

O curso de 
Enfermagem do Centro 
Universitário Estácio JF 

realizou exames 
preventivos de câncer 
de mama e câncer de 

colo uterino na 
unidade de saúde de 

Simão Pereira 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Enfermagem 3 7 30 

Novembro Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Curso de 
Enfermagem é 

homenageado pelas 
ações sociais 

 

O Curso de 
Enfermagem do Centro 

Universitário Estácio 
Juiz de Fora foi 

homenageado pelas 
ações sociais em 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Enfermagem 3 30 300 
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conjunto com o 
Hemominas nas 

doações de sangue 
durante o ano de 2016. 

Novembro Cidadania 
Atividade 
Voluntária 

Desfile temático 
sobre a importância 

da doação de sangue 

Alunos   e professores 
do curso de Design de 
Moda da Estácio Juiz 
de Fora, promoveram 

um desfile sobre a 
conscientização da 

doação de sangue. O 
evento tem parceria 
com Hemominas, o 

desfile aconteceu na 
rua Mister Moore, 
situada na região 
central da cidade. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Design de Moda 4 15 200 

Novembro Escola 
Atividade 
Voluntária 

Madrugadão Criativo 

Alunos e professores 
do curso de Jornalismo 

e Publicidade e 
Propaganda se unem 
em uma madrugada 
criativa. Durante à 

noite os alunos 
inscritos na 

participação do evento 
ficam na Estácio Juiz de 

Fora produzindo 
conteúdos no ramo da 
comunicação para um 
cliente real. No inicio 

da manhã todos 
apresentam suas ideias 

para o cliente, a 
equipe que mais 
estiver perto do 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 

Publicidade e 
Propaganda e 

Jornalismo 
8 110 110 
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conceito desejado pelo 
cliente vence a 

disputa. 

Novembro Escola 
Atividade 
Extensão 

Alunos de 
Enfermagem realizam 

palestra sobre 
Tuberculose 

Alunos e alunas do 
curso de Enfermagem 

realizarão palestra 
sobre Tuberculose na 

escola Estadual 
Fernando Lobo, zona 

sul da cidade. A ideia é 
fazer com que crianças 

e adolescentes se 
previnam e criem 

conscientização sobre 
a doença 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus 

Rio Branco 
Enfermagem 1 7 20 

Novembro Escola 
Atividade 
Extensão 

Alunos do curso de 
Administração 

realizarão visita 
técnica a cervejaria 

em Petrópolis 

Alunos (as) do curso de 
Administração 

realizarão uma visita 
técnica a cervejaria 

Bohemia, localizada na 
cidade de Petrópolis 

(RJ). 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 
Administração 1 15 15 

Novembro Escola 
Atividade 
Extensão 

Workshop técnico no 
Hospital Unimed 

Alunos e professores 
dos cursos de 

Engenharia da Estácio 
participaram de um 

workshop técnico no 
Hospital Unimed Juiz 

de Fora para conhecer 
a obra, os processos e 
sistemas construtivos 

da unidade. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 

Engenharia de 
Produção e 

Engenharia Civil 
1 15 15 

Novembro Escola 
Atividade 
Extensão 

Alunos de 
Engenharias visitam 

dependências 
técnicas da CESAMA 

Alunos (as) do curso de 
Engenharias da Estácio 
Juiz de Fora realizaram 

Visita técnica dos 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 

Engenharia de 
Produção e 

Engenharia Civil 
1 7 7 
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alunos de Saneamento 
Básico e Hidráulica da 

Estácio JF às 
dependências da 

CESAMA, o Centro de 
Controle Operacional 

(CCO), operação 
remota do sistema, 

Laboratório de 
Hidrômetros, Bancada 
de aferição e o Sistema 

João Penido. 

Dezembro Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Estácio Soul Fashion 

Alunos e professores 
participaram da edição 

do Estácio Soul 
Fashion. O evento 

aconteceu na casa de 
shows Privilege, zona 

oeste da cidade. O 
desfile é realizado com 

os trabalhos de 
conclusão de curso dos 

alunos de Design de 
Moda da Estácio Juiz 

de Fora. 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 
Design de Moda 6 20 60 

Dezembro Cidadania 
Atividade 
Extensão 

Doações de Natal 

O Centro Universitário 
Estácio Juiz de Fora 
lançou a campanha 

“Natal Permanente “, 
que arrecadou mais de 

50 brinquedos que 
foram doados para a 
instituição Legião da 
Boa Vontade (LBV). 

Estácio Juiz de 
Fora/ Campus  

Rio Branco 
Todos os cursos 10 40 50 
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● Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Atualizar permanente as 
informações institucionais, na 
Internet e na própria IES, em 
atendimento à legislação 
vigente. 

Estabelecimento de equipe de 
comunicação de atuação constante 
para a atualização permanente e 
contínua das informações 
institucionais. 

--- Disseminação da informação. 

Acompanhar a eficácia da 
divulgação das informações para 
a comunidade universitária. 

Definição de métricas para 
acompanhar o alcance das 
informações divulgadas. 
 
Envio da performance de postagens 
em ambientes virtuais. 

--- 
Melhoria do controle das estratégias de 
comunicação. 

Verificar a adequação do fluxo 
de informações e a qualidade da 
comunicação institucional 
interna e externa. 

Criação de enquetes e surveys para 
medir a eficiência do 
compartilhamento das informações. 
 
Uso do questionário sociocultural para 
traçar perfis e orientar estratégias de 
comunicação. 

--- 
Melhoria da qualidade das estratégias 
de comunicação. 

Consolidar as informações da 
Ouvidoria, através da 
elaboração de relatórios. 

Estabelecimento de prazos periódicos 
para entrega de relatórios. 
 
Estabelecimento de ambiente 
colaborativo e compartilhado para a 
disseminação rápida das informações 
consolidadas. 

Baixa adesão ao uso da 
ouvidoria. 

Geração de subsídios para a tomada de 
decisões. 

Estabelecer parcerias com a 
comunidade externa. 

Participação em projetos que fazem 
parte da agenda da cidade. 
 

--- 
Fortalecimento da imagem positiva da 
instituição. 
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Estabelecimento de parcerias em 
projetos municipais. 
 
Organização de eventos em conjunto 
de ONGs e líderes comunitários. 
 
Fortalecimento de canal de 
comunicação com os principais 
veículos de comunicação da cidade e 
região. 

Aumento de atividades práticas ao 
corpo discente. 

 
 
Análise da CPA: 
 
No que se refere à dimensão de Comunicação com a Sociedade, as ações realizadas no ano 2017 foram efetivas. A IES apareceu durante todo o 

ano na mídia, de forma positiva. As campanhas de comunicação foram bem realizadas, propiciando um bom alcance da informação. Em mais um 

ano, a Instituição foi a que mais se destacou na produção de mídia espontânea devido a sua importância e constante participação nos eventos 

que fazem parte da agenda da cidade. A CPA observa que, em 2017, o canal de comunicação da IES com a sociedade foi bem trabalhado e 

utilizado, fato este que também ajudou o estabelecimento de parcerias e realização de eventos, muitos deles de cunho social. 
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● Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

 

I. Corpo Discente 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Garantir que as formas de acesso 
à IES, previstas no PDI, sejam 
efetivadas. 

Divulgação do FIES – Divulgação em 
murais, salas de aula, campanhas 
intensivas e mídias online. 
 
Divulgação de oferta de bolsas e 
outras oportunidades de 
financiamento – Divulgação em 
murais, salas de aula, campanhas 
intensivas e mídias online. 

Apesar da massiva divulgação, 
alguns alunos ainda não 
obedecem aos prazos. 

Manutenção da base de alunos; 
conscientização de melhores condições 
de oferta. 
 
Maior retenção de alunos. 
 

Garantir a qualidade do 
atendimento presencial ao Aluno, 
por parte do corpo docente e 
funcional da IES. 

Investimentos constantes na 
capacitação dos colaboradores. Em 
especial foram ofertados cursos para 
os colaboradores da Secretaria de 
Alunos.  
 
Reuniões semanais que visam 
trabalhar a melhoria dos indicadores 
de eficiência no atendimento, que 
atualmente constitui ponto crítico 
nas avaliações institucionais. 
 
Divulgação dos mecanismos de 
Ouvidoria que foram de fato 
utilizados pelos alunos. 
 

-- 
Aumento do indicador de satisfação 
com o atendimento. 
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Divulgação e incentivo ao uso do 
Atendimento Agendado para a sua 
consolidação.  

Verificar a qualidade do 
Atendimento Virtual ao Aluno. 

Acompanhamento dos indicadores 
na Ouvidoria e Avaliação 
Institucional. 

-- 
Aumento do indicador de satisfação 
com o atendimento virtual. 

Garantir a implementação dos 
Programas de Apoio Pedagógico 
previstos no PDI. 

Fiscalização periódica do andamento 
de ações. 
 
Criação de espaço de 
compartilhamento de documentos, 
contendo as ações, com 
possibilidade de fiscalização por 
todos os envolvidos. 

Algumas barreiras de 
armazenamento no espaço de 
compartilhamento 
desenvolvido. 

Aumento da satisfação do aluno, 
através do atendimento prestado. 

Divulgar os Programas de Apoio 
Financeiro. 

Realização de campanhas de 
divulgação presenciais e virtuais 
usando diferentes meios, como por 
exemplo: TVs dos campi, murais, 
redes sociais, etc. 

-- Retenção de alunos. 

Divulgar o Serviço de Apoio 
Psicopedagógico e verificar sua 
eficácia. 

Realização de campanhas de 
divulgação presenciais e virtuais 
usando diferentes meios, como por 
exemplo, TVs dos campi, murais, 
redes sociais, etc. 

-- 

Melhoria na qualidade do apoio 
prestado. 

Zelar pela qualidade do 
atendimento telefônico receptivo 
e ativo. 

Acompanhamento dos indicadores 
detectados pela Ouvidoria e pela 
Avaliação Institucional. 

-- 
Aumento do indicador de satisfação 
com o atendimento prestado. 

Verificar a qualidade do 
Atendimento Virtual – Tácio. 

Acompanhamento dos indicadores 
detectados pela Ouvidoria e pela 
Avaliação Institucional. 

-- 
Aumento do indicador de satisfação 
com o atendimento prestado. 

Acompanhar a satisfação dos 
alunos com os serviços do “Estácio 
Carreiras” (portal de vagas, 

Acompanhamento dos indicadores 
pela Ouvidoria e pela Avaliação 
Institucional. 

-- 
Aumento do indicador de satisfação 
com o atendimento prestado. 



69 

 

cursos, notícias do mercado de 
trabalho, chat com consultores de 
carreira, etc.). 

Acompanhar a Satisfação geral 
com o Atendimento. 

Acompanhamento dos indicadores 
na Ouvidoria e Avaliação 
Institucional. 

-- 
Aumento do indicador de satisfação 
com o atendimento. 

Garantir a implementação de 
ações de promoção de 
Acessibilidade e de Atendimento 
Prioritário aos PNES 

Fiscalização periódica do andamento 
de ações. 
 
Criação de espaço de 
compartilhamento de documentos 
contendo as ações com possibilidade 
de fiscalização por todos os 
envolvidos.  

Algumas barreiras de 
armazenamento no espaço de 
compartilhamento 
desenvolvido. 

Aumento da satisfação do aluno. 

Verificar a satisfação geral dos 
alunos com relação aos seguintes 
aspectos:  
✓ Exatidão dos valores cobrados 

no boleto (de acordo com o 
que foi contratado: 
descontos, juros, etc.).  

✓ Preço e a qualidade do serviço 
prestado pela IES; 

✓ Mensalidade cobrada pela IES 
em comparação com as 
demais instituições de ensino 
superior privadas; 

✓ Clareza e facilidade de 
entendimento das 
informações do boleto para 
pagamento. 

✓ Processos financeiros da 
Estácio. 

Acompanhamento dos indicadores 
na Ouvidoria, indicadores internos e 
Avaliação Institucional. 

-- 
Aumento da satisfação do aluno. 
 
Retenção de alunos. 
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II. Egressos 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar mecanismos 
eficazes de acompanhamento 
dos egressos. 

Participação dos egressos em eventos 
realizados pelos cursos, como 
semanas acadêmicas, palestras e 
mesas redondas. 
 
Manutenção de mural de 
homenagens a egressos que se 
destacaram. 
 

Atrair o corpo discente para a 
leitura dos murais. 

Entender o perfil do egresso para 
melhorar o posicionamento estratégico 
da Instituição. 

Acompanhar a atualização das 
informações no site dos 
Egressos. 

Estabelecimento de prazos periódicos 
de acompanhamento. 

--- 
Entender o perfil do egresso para 
melhorar o posicionamento estratégico 
da Instituição. 

Divulgação para a comunidade 
interna e externa do site do 
egresso e suas funcionalidades. 

Ampliação da divulgação por redes 
sociais e e-mail. 

--- 
Entender o perfil do egresso para 
melhorar o posicionamento estratégico 
da instituição. 

Incrementar a educação 
continuada dos egressos. 

Realização dos projetos “Até breve” e 
“Diploma na mão”. 
 
Distribuição de vouchers de desconto 
para a pós-graduação para os egressos 
que se destacaram. 
 
Realização de palestras sobre a 
importância da formação continuada. 

--- 
Aumento da base de alunos na pós-
graduação. 
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Desenvolver mecanismos para 
avaliações realizadas pelos 
egressos. 

Implementação de sessões de 
brainstorming entre os envolvidos, 
para propiciar o surgimento de novos 
insights em relação aos mecanismos 
de avaliação. 

Dificuldade de compatibilidade 
de agendas. 

Melhor entendimento do perfil do 
egresso para melhorar o 
posicionamento estratégico da 
Instituição. 

Implementar o “Programa 
Alumini Estácio” 

Realização do Programa durante as 
cerimônias de colação de grau. 

 Valorização do egresso. 

 
 
Análise da CPA: 
 
 
No que se refere à dimensão “Políticas de Atendimento aos Discentes”, a CPA considera que as ações foram positivas, porém precisam de 

constante atenção. Os indicadores relacionados ao atendimento possuem muito espaço de melhoria, a CPA acredita que algumas ações, tais 

como, tornar mais ágil a resolução de chamados referentes aos processos abertos na secretaria, implantar um sistema eficiente de notificações 

referentes ao status de andamento de chamados e requerimentos abertos e alocar colaboradores para ficarem exclusivamente dedicados ao 

atendimento telefônico, são ações que possuem alto potencial de elevar os atuais indicadores. No ano de 2017, a CPA acompanhou ações para 

capacitar os atendentes e também o estabelecimento de novas estratégias e processos para impactarem positivamente. A implantação da cultura 

do uso da Ouvidoria também foi um ponto de atenção, bem como o registro de elogios e não somente seu uso para reclamações. Um exemplo 

da implantação desta cultura, acompanhada de perto pela CPA é a recorrente situação descrita a seguir: Ao final de um atendimento, tendo o 

aluno o seu problema sanado e, portanto, satisfeito com a situação, não raro afirmam não saber como agradecer. Os colaboradores, também 

felizes com a satisfação demonstrada respondem dizendo se sentir felizes em conduzir o próprio trabalho da melhor forma possível e orientam 

que caso desejem, o aluno pode registrar um elogio na OUVIDORIA. Esta postura adotada pela equipe de atendimento durante o ano de 2017 

tem se mostrado uma forma eficaz de implantar a cultura da OUVIDORIA também para elogios. A CPA, segue em 2018, acompanhando com 

interesse os resultados desta estratégia. 

 
 
 



72 

 

3.4 – EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
 

●  Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

I. Corpo Docente 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Manutenção da implementação 
do Plano de Carreira Docente. 

Adesão de todo o corpo docente ao 
plano de carreiras homologado pelo 
Ministério do Trabalho em 10 de 
dezembro de 2012. 

 Corte de custos, com possível 
impacto negativo no clima. 

Fortalecimento da saúde financeira 

Incentivar a participação dos 
professores nos programas de 
Capacitação Docente ofertados 
pela IES e pela EDUCARE. 

Divulgação de cursos por meio de 
cartazes, e-mail e redes sociais. 

Conseguir alta adesão 
Melhoria e manutenção da qualidade 
da equipe de docentes. 

Divulgar o Programa de RV. 
 

Divulgação de material explicativo por 
e-mail. 
 
Divulgação do Programa nas reuniões 
de cada setor, como por exemplo, nas 
reuniões dos Colegiados. 

Atrair a atenção para a leitura 
dos materiais enviados. 

Valorização do docente. 

Divulgar o programa de Bolsas 
de Estudo ofertado pela IES e 
pela EDUCARE. 

Divulgação por meio de cartazes, e-
mail e redes sociais. 

Atrair a atenção para a leitura 
dos materiais enviados. 

Melhoria e manutenção da qualidade 
da equipe de docentes. 

Divulgar e acompanhar a Política 
de Pessoal com relação ao Plano 
de Benefícios 

Divulgação por meio de cartazes, e-
mail e rede social institucional. 

Atrair a atenção para a leitura 
dos materiais enviados. 

Disseminação da informação. 
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Análise da CPA: 
No ano de 2017, a instituição ofereceu um significativo número de cursos de capacitação pela EDUCARE. Para ilustrar, a instituição teve adesão 

de 100% dos docentes no curso de ambientação (segundo relatório de 08/2017), em que entre outras coisas é discutido sobre o código de ética 

e a missão da instituição. O curso de Gun Jumping e Compliance contou com aproximadamente 100% de adesão dos líderes de pilar. O portfólio 

de cursos de capacitação incluiu o estudo de metodologias ativas na educação, já considerando o alcance dos objetivos do novo PDI e atualizações 

no PPC dos cursos. Para exemplificar, foram lançados os cursos “Ensinando com Projetos”, “Construindo relacionamentos com nossos alunos”, 

“8 passos para preparar suas videoaulas”, “Interatividade em Sala de Aula”, entre outros. 

Vale ressaltar que em 2017, 39 docentes receberam remuneração variável devido ao seu bom desempenho, sendo um dos indicadores de maior 

peso, o seu resultado nas avaliações institucionais. 

 

Houve um foco especial com relação ao incentivo da realização de cursos relacionados à ética e Compliance. Diante dos graves cenários de 

corrupção que assombram o país, a Instituição se posiciona fortemente para a conscientização e comprometimento de toda a sua comunidade 

acadêmica com a conduta ética nas relações institucionais. 
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II. Corpo Técnico-administrativo 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Manutenção da implementação 
do Plano de Carreira do Corpo 
Técnico-administrativo. 

Aumento do percentual de 
colaboradores aderentes ao Plano de 
Carreira. 

Corte de custos, com possível 
impacto negativo no clima. 

Fortalecimento da saúde financeira da 
IES. 

Incentivar a participação dos 
colaboradores nos programas de 
Capacitação ofertados pela IES e 
pela EDUCARE. 

Divulgação de cursos por meio de 
cartazes, e-mail e redes sociais. 

Conseguir alta adesão 
Melhoria e manutenção da qualidade 
da equipe de colaboradores. 

Divulgar o Programa de RV. 
 

Divulgação de material explicativo, 
por e-mail. 
 
Divulgação do Programa nas reuniões 
de cada setor, como por exemplo, nas 
reuniões de órgãos colegiados. 

Atrair a atenção para a leitura 
dos materiais enviados. 

Valorização do colaborador. 

Divulgar o programa de Bolsas 
de Estudo ofertado pela IES e 
pela EDUCARE. 

Divulgação por meio de cartazes, e-
mail e redes sociais. 

Atrair a atenção para a leitura 
dos materiais enviados. 

Melhoria e manutenção da qualidade 
da equipe de colaboradores. 

Divulgar e acompanhar a Política 
de Pessoal com relação ao Plano 
de Benefícios 

Divulgação por meio de cartazes, e-
mail e rede social institucional. 

Atrair a atenção para a leitura 
dos materiais enviados. 

Disseminação da informação. 

 
Análise da CPA: 
 
A CPA conclui que no ano de 2017, a IES ofereceu diferentes oportunidades para os colaboradores se capacitarem. Todos os colaboradores 

tiveram acesso a vários cursos na plataforma EDUCARE que puderam ser realizados gratuitamente e no ritmo que desejaram. Além disso, os 

colaboradores possuem acesso às oportunidades de seleção de vagas abertas. A CPA acompanha com entusiasmo a política de incentivar os 

próprios funcionários a crescerem dentro da própria instituição. Vale ressaltar que instituição incentiva à educação continuada de seus 

colaboradores oferecendo diversas bolsas de estudos. Apenas a título de exemplo, no ano de 2017, dos 12 colaboradores trabalhando na 
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secretaria, 11 deles continuam estudando, seja na graduação ou na pós-graduação. Entre os 11, 8 deles possuem bolsa concedida pela instituição 

e os outros 2 possuem PROUNI. 

 
● Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Garantir a representatividade 
de todos os segmentos da 
comunidade acadêmica 
previstos no Regimento da IES. 
 

Fiscalização periódica da adesão à 
representatividade prevista e demais 
itens estabelecidos em regulamento. 

--- Melhoria do clima institucional. 

Zelar pelo aprimoramento do 
Regimento/Estatuto, no intuito 
de atualizá-lo em consonância 
com as demandas da IES, sempre 
que necessário. 

Estabelecimento de sessões 
periódicas de brainstormings. 

Compatibilidade de agendas 
para a marcação das sessões. 

Coerência entre regimento/estatuto e o 
posicionamento estratégico da 
instituição. 

Zelar pelo aprimoramento do 
Regulamento Interno dos 
Conselhos, no intuito de 
atualizá-lo em consonância com 
as demandas da IES, sempre que 
necessário. 

Estabelecimento de sessões 
periódicas de brainstormings. 

Compatibilidade de agendas 
para a marcação das sessões. 

Coerência entre regulamento e o 
posicionamento estratégico da 
Instituição. 

Garantir, juntamente com o 
Regulatório, a elaboração das 
Atas dos Conselhos.  

Criação de espaço de 
compartilhamento de atas, com 
possibilidade de fiscalização por todos 
os envolvidos 

Limitações na capacidade de 
armazenamento da arquitetura 
utilizada. 

Melhoria nos processos de 
documentação. 

Divulgar, à comunidade 
acadêmica, as principais 
resoluções dos órgãos 
Colegiados (CONSEPE E 

Distribuição e atualização periódicas 
de murais e materiais digitais.  

Atrair para a leitura dos 
materiais divulgados. 

Disseminação da informação. 
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CONSUNI), garantindo a 
transparência das informações. 

Utilizar os meios de divulgação 
interna para a divulgação dos 
Colegiados à Comunidade. 

Distribuição e atualização periódicas 
de murais e materiais digitais.  

Atrair para a leitura dos 
materiais divulgados. 

Disseminação da informação. 

Acompanhar a efetividade da 
atuação dos NDEs e Colegiados 
de Curso e a elaboração das suas 
respectivas atas. 

Criação de espaço de 
compartilhamento de atas com 
possibilidade de fiscalização por todos 
os envolvidos. 

Limitações na capacidade de 
armazenamento da arquitetura 
utilizada. 

Melhoria nos processos de 
documentação. 

Garantir a atuação efetiva de 
todos os membros designados 
para a CPA. 

Criação de grupo de WhatsApp e e-
mail para propiciar maior efetividade 
de participação no processo como um 
todo. 

--- 
Aumento do engajamento dos 
membros. 

Garantir a representatividade de 
todos os segmentos da 
comunidade acadêmica, 
equilibradamente, de modo que 
não haja preponderância de 
nenhum segmento sobre os 
demais. 

Estabelecimento de metodologia 
igualmente participativa durante a 
condução das reuniões e tomadas de 
decisões. 

--- 

Enriquecimento da tomada de decisões 
com a garantia de atenção aos 
diferentes pontos de vista e 
perspectivas. 

Garantir a elaboração das atas 
das reuniões da CPA. 

Criação de espaço de 
compartilhamento de atas com 
possibilidade de fiscalização por todos 
os envolvidos. 

Limitações na capacidade de 
armazenamento da arquitetura 
utilizada. 

Melhoria nos processos de 
documentação. 

Monitorar, juntamente com a 
Gestão da IES, os resultados da 
Pesquisa do Clima 
Organizacional. 

Participação das reuniões mensais de 
clima. 
 
Acompanhamento das campanhas e 
resultados. 

--- 
Enriquecimento da percepção 
qualitativa do Clima Organizacional 

Propor ações de melhoria; 
Acompanhar e divulgar a 
implementação das ações de 
melhoria. 

Criação de Plano de Ação para os 
gestores proposto pela CPA 

--- 
Uso do resultado das avaliações 
institucionais para as tomadas de 
decisão gerenciais. 
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Monitorar, juntamente com a 
Gestão da IES, as condições da 
guarda do Acervo Acadêmico. 

Acompanhamento periódico 
presencial. 
 
Abertura de canal de comunicação 
rápido entre a CPA e outros setores 

--- 
Maior capacidade de garantia de boas 
condições do Acervo. 

 
 
Análise da CPA: 
 
No ano de 2017, a Instituição colecionou indicadores de clima muito positivos. As reuniões, que foram acompanhadas de perto pela CPA, 

garantiram a participação e diálogo entre os diferentes segmentos da IES. Foi possível perceber um canal de diálogo constante, transparente e 

aberto que garantiu a representatividade de vozes na tomada de decisões. O uso de espaços virtuais de trabalho colaborativo foi intenso, o que 

propiciou uma efetiva fiscalização sobre o andamento de trabalhos, bem como, a geração de atas e relatórios ao seu tempo. 

 
 

● Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar os índices de 
inadimplência na IES. 

Divulgação dos resultados em veículos 
internos. 

--- Disseminação da informação. 

Sugerir ações, junto à Gestão da 
IES, para o combate à 
inadimplência. 
 

Promoção de acompanhamento 
específico das taxas de inadimplência. 
 
Promoção de campanhas agressivas 
para negociação de dívidas. 
 
Promoção de campanhas específicas 
para incentivar o pagamento em dia e 
o adiantamento da pré-matrícula. 

--- 

Aumento da arrecadação.  
 
Diminuição da inadimplência.  
 
Manutenção da base de alunos.  
 
Retenção de alunos. 
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Promoção de campanhas específicas 
para incentivar o pagamento em dia e 
o adiantamento da pré-matrícula. 
 

Garantir a divulgação das 
propostas aos alunos. 

Divulgação das propostas em 
diferentes veículos de mídia, virtuais e 
presenciais. 

Resistência em obedecer aos 
prazos estabelecidos pelas 
propostas. 

 
Disseminação da informação.  
 
Diminuição da inadimplência.  
 
Manutenção da base de alunos.  
 
Retenção de alunos. 

Verificar a implementação de 
meios de comunicação eficazes 
para divulgação dos 
procedimentos financeiros. 

Construção de tutorias de 
entendimento dos processos 
financeiros. 
 
Criação de material explicativo afixado 
nos murais da instituição 
 
Divulgação de guias orientadores 
através das redes sociais. 

Atrair o corpo discente para a 
leitura dos materiais divulgados 
pela IES. 

Disseminação da informação. 
 
Diminuição da inadimplência.  
 

 
Análise da CPA: 
 

Em 2017, a IES divulgou e realizou inúmeras campanhas financeiras em atenção à necessidade dos alunos. Embora com campanhas menos 

agressivas que no ano anterior, a Instituição se valeu de dados estatísticos para reposicionar suas estratégias de campanha e obteve bons 

resultados em relação à inadimplência. Neste sentido, mesmo que as metas de captação e aumento da base de alunos não tenham sido todas 

atendidas ao longo de 2017, a redução da inadimplência equilibrou a arrecadação. A CPA conclui que as novas estratégias financeiras aliadas ao 

corte de custos da IES geram expectativas positivas para o ano de 2018. Em suma, a Instituição termina 2017 com boa saúde financeira, com 

custos mais reduzidos e mais eficientes e está pronta para aproveitar uma possível melhoria do cenário econômico brasileiro do próximo ano. 
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

● Dimensão 7: Infraestrutura Física e Tecnológica 

 
 
I. Salas de Aula 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar as condições de 
quantidade, dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação do mobiliário das 
salas de aula. 

Compra de novos aparelhos 
multimídia para serem instalados no 
quarto andar. 
 
Instalação de Split e condensadoras 
em mais 4 salas de aula. 
 
Instalação de 8 novos quadros 
brancos. 
 
Substituição de mobiliário em 4 salas 
de aula. 
 
Disponibilização de brinquedoteca. 
 
Auditório recebe novo projetor 
multimídia. 
Instalação de TV na sala 232 

Liberação de recursos para 
adequação de todas as salas. 

Aumento dos indicadores de satisfação 
com a infraestrutura. 
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II. Biblioteca 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar a disponibilidade 
adequada do acervo 
bibliográfico na IES para atender 
às necessidades das disciplinas 
dos cursos ofertados. 

Compra de 52 novos títulos de livros 

Liberação de recursos 
insuficiente para a atualização 
de todos os exemplares 
demandados. 

Aumento dos indicadores de satisfação 
com a Biblioteca. 

Verificar a infraestrutura da 
Biblioteca da IES quanto ao 
espaço físico (dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação) e quanto à 
disponibilidade de ambientes de 
estudos individuais e em grupo. 

Pintura de portas de salas e 
laboratórios. 

--- 
Aumento dos indicadores de satisfação 
com a biblioteca. 

Verificar a qualidade da Conexão 
da Internet na Biblioteca. 

Acompanhar os indicadores 
referentes ao item e incluir em 
extratos de relatórios periódicos. 

Dificuldades topográficas para a 
melhoria da qualidade de 
conexão sem fio. 

Aumento dos indicadores de satisfação 
com a biblioteca. 

 
 

III. Laboratórios e instalações específicas 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a adequação da 
infraestrutura dos laboratórios 
específicos dos Cursos, quanto 
ao espaço físico - dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação. 

Pintura de portas de salas e 
laboratórios. 
 

Liberação de recursos 
insuficiente para todas as 
melhorias planejadas. 

Aumento dos indicadores de satisfação 
com os laboratórios. 
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Verificar a disponibilidade de 
equipamento (computadores) 
nos laboratórios de Informática 

Acompanhar os indicadores 
referentes ao item e incluir em 
extratos de relatórios periódicos. 
 
Estabelecimento de visitas técnicas 
periódicas aos laboratórios pela 
equipe de TI da instituição. 

--- 
Aumento dos indicadores de satisfação 
com os laboratórios. 

Acompanhar a utilização dos 
laboratórios específicos dos 
Cursos para o desenvolvimento 
profissional dos alunos 

Compra de novos equipamentos para 
o laboratório de Química. 
 
Entrega de novo laboratório de 
Microscopia. 
 
Disponibilização de novo laboratório 
de Engenharia. 

Liberação de recursos 
insuficiente para todas as 
melhorias planejadas. 

Aumento dos indicadores de satisfação 
com os laboratórios. 

 

 

 
IV. Áreas de convivência e Alimentação 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a adequação da 
infraestrutura das áreas de 
convivência e alimentação, 
quanto ao espaço físico - 
dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação. 

Acompanhar os indicadores 
referentes ao item e incluir em 
extratos de relatórios periódicos. 

--- 
Aumento e manutenção dos bons 
indicadores de satisfação com as áreas 
de convivência e alimentação. 
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V.  Instalações sanitárias 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a adequação da 
infraestrutura das áreas de 
convivência e alimentação, 
quanto ao espaço físico - 
dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação. 

Acompanhar os indicadores 
referentes ao item e incluir em 
extratos de relatórios periódicos. 

--- 
Aumento e manutenção dos bons 
indicadores de satisfação com as áreas 
de convivência e alimentação. 

 

 

 
VI. Infraestrutura Tecnológica 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar as condições de 
acesso e conexão ao Sistema de 
Informação Acadêmica – SIA/ 
Ambiente Virtual 

Estabelecimento de acesso diário ao 
sistema para verificação das 
condições de navegabilidade. 
 
Envio de e-mail e comunicados 
durante instabilidades no sistema 
previstas ou não; 
 
Estabelecimento de processo de 
abertura de requerimento para o 
tratamento de questões de 
instabilidade no sistema. 

Atrair a equipe discente para a 
observância aos avisos 
institucionais.  

Disseminação da informação 
 
Diminuição do número de reclamações 
na Ouvidoria. 

Verificar a disponibilidade de 
sinal de internet via Wi-fi na IES. 

Estabelecimento de acesso diário ao 
sistema para verificação das 
condições do item. 

Atrair a equipe discente para a 
observância aos avisos 
institucionais. 

Aumento dos indicadores de satisfação 
com a internet. 
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Envio de e-mail e comunicados 
durante instabilidades previstas ou 
não; 
 
Estabelecimento de processo de 
abertura de requerimento para o 
tratamento de questões de 
instabilidade do item. 

Disseminação da informação. 
 
Diminuição do número de reclamações 
na Ouvidoria. 

Verificar a facilidade para  
 a navegação no Sistema de 
Informação Acadêmica – SIA/ 
Ambiente Virtual. 

Estabelecimento de acesso diário ao 
sistema para verificação das 
condições do item. 
 
Envio de e-mail e comunicados 
durante instabilidades previstas ou 
não; 
 
Estabelecimento de processo de 
abertura de requerimento para o 
tratamento de questões de 
instabilidade do item. 

Atrair a equipe discente para a 
observância aos avisos 
institucionais. 

Aumento dos indicadores de satisfação 
com a infraestrutura tecnológica. 
 
Disseminação da informação. 
 
Diminuição do número de reclamações 
na Ouvidoria. 

Verificar o funcionamento da 
WebAula (Sala de Aula Virtual). 

Estabelecimento de acesso diário ao 
sistema para verificação das 
condições do item. 
 
Envio de e-mail e comunicados 
durante instabilidades previstas ou 
não; 
 
Estabelecimento de processo de 
abertura de requerimento para o 
tratamento de questões de 
instabilidade do item. 

Atrair a equipe discente para a 
observância aos avisos 
institucionais. 

Aumento dos indicadores de satisfação 
com a infraestrutura tecnológica. 
 
Disseminação da informação. 
 
Diminuição do número de reclamações 
na Ouvidoria. 
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Zelar pela qualidade dos 
equipamentos utilizados em sala 
(TV/Vídeo, Datashow, 
retroprojetor, DVD, etc.) 

Acompanhar os indicadores 
referentes ao item e incluir em 
extratos de relatórios periódicos. 
 
Estabelecimento de visitas técnicas 
periódicas aos laboratórios pela 
equipe de infra da instituição. 

 
Aumento dos indicadores de satisfação 
com a infraestrutura tecnológica. 

Verificar disponibilidade de 
equipamento (computadores) 
nos laboratórios de Informática. 

Acompanhar os indicadores 
referentes ao item e incluir em 
extratos de relatórios periódicos. 
 
Estabelecimento de visitas técnicas 
periódicas aos laboratórios pela 
equipe de TI da Instituição. 

 
Aumento dos indicadores de satisfação 
com a infraestrutura tecnológica. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

Na área da educação, a satisfação do aluno vem sendo abordada por diversos setores. 

Coordenadores de cursos, professores e gestores, entendem que é necessário atender ás 

necessidades dos alunos, oferecendo um ensino de qualidade, com profissionais competentes. 

Diante disso, a avaliação Institucional se torna uma ferramenta importante neste processo. 

 

A avaliação aplicada ao ensino contribui para averiguar a satisfação de alunos quanto ao curso, 

quantos aos professores, coordenadores, quanto à infraestrutura do campus, quanto aos 

equipamentos/ laboratórios, pois proporciona uma reflexão sobre os métodos empregados, bem 

como fornece subsídios para a melhoria da qualidade do ensino dos cursos ofertados pela 

Instituição.  

 

Por entender esta importância, seguem os dados do Índice de Satisfação do Aluno - ISA, das 

últimas avaliações desenvolvidas na IES. 

 

Tabela 4.1 - Referência: 2017.2 

Unidade Média do Professor 

Média da 

Unidade ISA 

RIO BRANCO (MG) 4,43 3,74 4,08 

ZONA NORTE (MG) 4,57 3,85 4,21 

 

Tabela 4.2 - Referência: 2017. 1 

Unidade Média do Professor Média da Unidade ISA 

RIO BRANCO (MG) 4,44 3,78 4,11 

ZONA NORTE (MG) 4,5 3,93 4,22 

 

Tabela 4.3 - Referência: 2016. 2 

Unidade 

Média do 

Professor 

Média da 

Unidade ISA 

RIO BRANCO (MG) 4,34 3,67 4,00 

ZONA NORTE (MG) 4,38 3,76 4,07 
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Tabela 4.4 - ISA  (ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO ALUNO) – Histórico  

Critérios de Seleção:  

Instituição: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO 

JUIZ DE FORA  
Tipo de Avaliação: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  

Ano Média Unidade Média Prof. ISA 

2014.1 3.27 4.13 3.70 

2014.2 3.41 4.15 3.78 

2015.1 3,50 4,13 3,82 

2015.2 3,53 4,11 3,82 

2016.1 3,57 4,30 3,93 

 

 

Observando os dados do período 2014.1 a 2017.2, percebe-se que o Índice de Satisfação do Aluno 

vem em uma tendência de crescimento ao longo das avaliações e que, em 2017, houve um 

acréscimo de satisfação nos itens supramencionados, fruto de um trabalho contínuo realizado, 

pela CPA, gestores, coordenadores de curso e professores. Em suma é possível observar que o ano 

de 2017 registrou os maiores índices de satisfação históricos, mesmo diante do aumento 

expressivo de sua base de alunos ao longo dos anos, o que representa um desafio adicional. 

 

As tabelas abaixo destacam a percepção dos discentes por pergunta, considerando a avaliação 

pelos mesmos, feita do campus/instituição, no que se refere à infraestrutura, comparando-se os 

anos de 2016 e 2017. Ressalte-se que as tabelas comparam os conceitos atribuídos como 

extremamente satisfeito (5), satisfeito (4), regularmente satisfeito (3), insatisfeito (2) e muito 

insatisfeito (1) de cada pergunta, o que permite acompanhar a satisfação do discente no período. 

 

Tabela 4.5 - Satisfação com Infraestrutura – 2016.1 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 

9,1% 7,8% 20,1% 27,1% 35,9% 
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Tabela 4.6 - Satisfação com Infraestrutura – 2016.1 - Campus Zona Norte 

 

1 - 

Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 

5 - 

Extremamente 

Satisfeito 

19,5% 11,0% 25,4% 19,2% 24,9% 

 

Tabela 4.7 - Satisfação com Infraestrutura – 2016.2 - Campus Rio Branco 

1 - 

Extremament

e Insatisfeito 

2 3 4 

5 - 

Extremamente 

Satisfeito 

8,1% 8,0% 19,7% 28,6% 35,6% 

 

Tabela 4.8 - Satisfação com Infraestrutura – 2016.2 - Campus Zona Norte 

1 – 

 Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 

5,5% 7,9% 22,7% 25,8% 38,2% 

 

Tabela 4.9 - Satisfação com Infraestrutura – 2017.1 - Campus Rio Branco 

1  

 Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 

5 - 

Extremamente 

Satisfeito 

8,1% 4,3% 4,6% 17,0% 33,6% 

 

Tabela 4.10 - Satisfação com Infraestrutura – 2017.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

14,6% 8,6% 23,7% 22,7% 30,3% 

 

Tabela 4.11 - Satisfação com Infraestrutura – 2017.2 - Campus Rio Branco 

1  

 Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 

5 - 

Extremamente 

Satisfeito 

5,0% 5,4% 18,7% 32,8% 38,1% 
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Tabela 4.12 - Satisfação com Infraestrutura – 2017.2- Campus Zona Norte 

1  

 Extremamente 

Insatisfeito 

2 3 4 

5 - 

Extremamente 

Satisfeito 

15,9% 7,8% 26,3% 25,4% 24,6% 

 

 

Considerando as tabelas de 4.5-4.12, é possível perceber que a satisfação com a infraestrutura no 

campus Zona Norte em 2017 não conseguiu superar os melhores índices de 2016, tanto no que se 

refere ao grupo dos mais satisfeitos quanto no grupo de mais insatisfeitos.  Já no campus Rio 

Branco, os indicadores melhoram em 2017.2, tanto no que se refere ao grupo dos mais satisfeitos 

quanto no grupo de mais insatisfeitos. Tendo acompanhado o ano de 2017 da IES, é importante 

ressaltar que obras de expansão serão entregues no início de 2018, com novas salas e laboratórios 

o que se espera ser capaz de melhorar ainda mais os indicadores. Também é importante ressaltar 

que percebendo insatisfações no que se refere à infraestrutura do campus Zona Norte, a 

Instituição decidiu mover a base de alunos do campus Zona Norte para o campus Rio Branco, no 

ano de 2018, como resposta a barreiras de infraestrutura. As novas medidas serão acompanhadas 

de perto pela CPA, porém com boas expectativas.  

 

Tabela 4.13 – Satisfação com Biblioteca 2016.1 - Campus Rio Branco  

1 - 

 Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

3,0% 4,5% 17,5% 28,6% 46,4% 

 

Tabela 4.14 – Satisfação com Biblioteca 2016.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - 

Extremamente 

Satisfeito 

39,3% 10,7% 10,7% 14,3% 25,0% 

 

Tabela 4.15 – Satisfação com Biblioteca 2016.2 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

2,7% 4,5% 17,0% 31,0% 44,8% 
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Tabela 4.16 – Satisfação com Biblioteca 2016.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

2,9% 2,9% 24,3% 44,3% 25,7% 

 

Tabela 4.17 – Satisfação com Biblioteca 2017.1 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

3,4% 3,6% 13,4% 27,7% 51,9% 

 

 

Tabela 4.18 – Satisfação com Biblioteca 2017.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

10,0% 8,8% 18,2% 24,7% 38,2% 

 

Tabela 4.19 – Satisfação com Biblioteca 2017.2 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

3,6% 3,8% 13,9% 27,2% 51,6% 

 

 

Tabela 4.20 – Satisfação com Biblioteca 2017.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

11,1% 9,1% 13,9% 23,1% 42,8% 

 

 

Considerando as tabelas 4.13-4.20, é possível observar que o grupo de “extremamente satisfeitos” 

com a biblioteca aumentou no ano de 2017 se comparado ao ano de 2016. Isso ocorreu em ambos 

os campi, Zona Norte e Rio Branco. A instituição conseguiu manter a maior parte do corpo discente 

total satisfeito e extremamente satisfeito. Ao longo do ano de 2017 a CPA acompanhou as 

medidas para a compra de livros e fez visitas periódicas a biblioteca atestando seu bom estado de 

conservação e a intensificação do seu uso por alunos, em especial para estudarem além do horário 

regular. Apesar de novos livros terem sido incluídos no acervo, é importante ressaltar que por 

limitações orçamentárias, todas as atualizações demandadas não foram realizadas, o que se 

mantém como foco de atenção da CPA para o próximo ano. 



90 

 

Tabela 4.21 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, aparelhos de 

datashow, retroprojetores, etc.) – 2016.1 - Campus Rio Branco  

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

6,3% 6,5% 19,6

% 

28,8

% 

38,7% 

 

Tabela 4.22 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, aparelhos de 

datashow, retroprojetores, etc.) – 2016.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

20,5% 13,6

% 

22,7% 20,5% 22,7% 

 

Tabela 4.23 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, aparelhos de 

datashow, retroprojetores, etc.) – 2016.2 - Campus Rio Branco  

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

5,0% 5,5% 
21,0

% 

30,7

% 
37,8% 

 

Tabela 4.24 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, aparelhos de 

datashow, retroprojetores, etc.) – 2016.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

2,8% 8,3% 25,0% 
25,0

% 
38,9% 

 

Tabela 4.25 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, aparelhos de 

datashow, retroprojetores, etc.) – 2017.1 - Campus Rio Branco  

 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

4,7% 5,4% 16,6% 
30,6

% 
42,8% 
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Tabela 4.26 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, aparelhos de 

datashow, retroprojetores, etc.) – 2017.1 - Campus Zona Norte 

 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

11,9% 5,4% 18,4% 
28,1

% 
36,2% 

 

Tabela 4.27 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, aparelhos de 

datashow, retroprojetores, etc.) – 2017.2 - Campus Rio Branco  

 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

5,9% 5,3% 18,0% 29,6% 41,3% 

 

 

Tabela 4.28 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, aparelhos de 

datashow, retroprojetores, etc.) – 2017.2 - Campus Zona Norte 

 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

7,8% 6,4% 16,0% 28,8% 41,1% 

 

 

Em relação à “satisfação com os equipamentos utilizados” (Tabelas 4.16-4.21), é possível observar 

que, em 2017, a parcela de discentes “satisfeitos” e “extremamente satisfeitos” somados 

aumentou, tanto no Campus Zona Norte quanto no Rio Branco. Ao longo de 2017, novas TVs e 

equipamentos de mídia foram instalados nas salas e laboratórios. É importante ressaltar que a 

disponibilização de aparelhos de mídia ainda não cobre 100% das salas da IES, mas que essa 

continua sendo uma recomendação da CPA, em que se acredita impactar positivamente nos 

indicadores. 

 

Tabela 4.29 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 

informática – 2016.1 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - 

Extremamente 

Satisfeito 
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5,3% 5,8% 17,5

% 

28,8

% 

42,7% 

 

Tabela 4.30 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 
informática – 2016.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

2,1% 8,5% 14,9% 29,8% 44,7% 

 

Tabela 4.31 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 
informática – 2016.2 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

5,1% 6,5% 
20,0

% 
25,9% 42,6% 

 

Tabela 4.32 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 
informática – 2016.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

0,0% 2,7% 10,8% 24,3% 62,2% 

 

Tabela 4.33 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 
informática – 2017.1 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

6,1% 5,6% 16,4% 27,6% 44,2% 

 

Tabela 4.34 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 
informática – 2017.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

5,1% 3,1% 14,9% 25,1% 51,8% 

Tabela 4.35 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 
informática – 2017.2 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 
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6,4% 6,1% 16,8% 27,5% 43,1% 

 

Tabela 4.36 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 
informática – 2017.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

7,6% 4,4% 13,8% 25,3% 48,9% 

 

 

No que se refere aos laboratórios de informática (Tabelas 4.29-4.36) é possível perceber que os 

indicadores dos grupos de “satisfeitos” e “extremamente satisfeitos” no campus Rio Branco para 

o ano de 2017 não tiveram grandes alterações quando comparados a 2016, apesar de ter 

decrescido em 2017.1 e voltado a subir em 2017.2. Um decréscimo mais significativo e, portanto, 

digno de maior atenção pode ser observado no campus Zona Norte. É possível creditar o 

decréscimo ao fato de que em 2016 os cursos abertos no campus Zona Norte possuíam suas bases 

de alunos nos períodos iniciais. No ano de 2017, tais cursos começaram a demandar mais 

intensamente o uso de laboratórios, o que por barreiras de infraestrutura já identificadas não 

propiciou um atendimento satisfatório a este quesito. Por perceber que essas barreiras seriam 

intensificadas no ano de 2018, a Instituição tomou a medida de transferir a base de alunos do 

campus Zona Norte para o campus Rio Branco. Apesar da expansão para a Zona Norte ter sido um 

dos maiores objetivos do PDI anterior, ele se retira como objetivo do PDI atual por entender que 

há barreiras infraestruturais que vão além da alçada decisória da Instituição e, portanto, um 

gargalo severo que justifica a descontinuidade do objetivo e replanejamento estratégico da IES 

para 2018. 

 

Tabela 4.37 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua Unidade – 2016.1 - Campus Rio Branco 

1 - 

Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - 

Extremamente 

Satisfeito 

17,3% 11,7% 24,7% 21,6% 24,7% 

 

Tabela 4.38 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua 

Unidade – 2016.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 
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2,1% 6,4% 21,3% 23,4% 46,8% 

 

Tabela 4.39 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua 

Unidade – 2016.2 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

14,5% 
10,6

% 
23,6% 24,5% 26,9% 

 

Tabela 4.40 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua 

Unidade – 2016.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 – Extremamente 

Satisfeito 

7,5% 2,5% 
22,5

% 
25,0% 42,5% 

 

 

  Tabela 4.41 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua Unidade –  

2017.1 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

13,5% 8,2% 19,9% 27,3% 31,1% 

 

Tabela 4.42 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua Unidade – 

2017.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 – Extremamente 

Satisfeito 

2,1% 3,1% 10,4% 22,9% 61,5% 

 

Tabela 4.43 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua Unidade –  

2017.2 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

15,2% 8,6% 18,8% 25,6% 31,8% 

 

Tabela 4.44 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua Unidade – 

2017.2 - Campus Zona Norte 
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1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 – Extremamente 

Satisfeito 

6,5% 1,7% 9,1% 23,5% 59,1% 

 

 

No que se refere à “satisfação com o atendimento na secretaria” (Tabelas 4.37-4.44), trata-se de 

um indicador que geralmente desponta com os menores índices nas avaliações, sendo pauta e 

preocupação nas reuniões da CPA. Apesar disso, este indicador tem apresentado melhorias 

significativas desde a mudança de layout do espaço de atendimento, frequentes treinamentos dos 

atendentes, inclusive atendimento agendado onde o aluno pode fazer escolha do horário que 

deseja ser atendido, através de agendamento prévio, diminuindo com isso o tempo de espera e 

proporcionando ao aluno condições de gerir suas possibilidades de ida ao Centro Universitário. 

Neste sentido, o grupo de “extremamente satisfeitos” aumenta, em 2017, em ambos os campi se 

comparado ao ano anterior. Sem tirar o mérito positivo do resultado, a CPA destaca que por 

possuir uma base de alunos expressivamente menor do que o campus Rio Branco, no campus Zona 

Norte, a resolução de problemas e o gerenciamento do atendimento pode se tornar mais fácil. 

Portanto, o bom resultado do campus Zona Norte neste quesito, não significa que o item acima 

relacionado deixou de ser preocupação. Muito ao contrário, a coordenação da CPA continua 

atenta para que os bons indicadores se mantenham e melhorem mesmo com o aumento da base 

de alunos. A qualidade percebida no atendimento da Secretaria de alunos tem tido atenção 

constante da CPA junto à direção dos Campi.  

 

 

Tabela 4.45 - Satisfação Geral com Banheiros - 2016.1 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - 

Extremamente 

Satisfeito 

10,3% 8,4% 20,4% 25,9% 35,0% 

 

Tabela 4.46 - Satisfação Geral com Banheiros - 2016.1 - Campus Zona Norte 

 

1 – Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 –

Extremamente 

Satisfeito 

12,5% 12,5% 22,9% 14,6% 37,5% 
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Tabela 4.47 - Satisfação Geral com Banheiros - 2016.2 - Campus Rio Branco 

1 –Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 –

Extremamente 

Satisfeito 

9,9% 8,2% 19,9% 28,5% 33,5% 

 

Tabela 4.48 - Satisfação Geral com Banheiros - 2016.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - 

Extremamente 

Satisfeito 

0,0% 10,8% 29,7% 27,0% 32,4% 

 

Tabela 4.49 - Satisfação Geral com Banheiros - 2017.1 - Campus Rio Branco 

1 –Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 –Extremamente 

Satisfeito 

7,1% 6,6% 16,4% 26,7% 43,2% 

 

Tabela 4.50 - Satisfação Geral com Banheiros - 2017.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - 

Extremamente 

Satisfeito 

15,2% 7,1% 23,7% 19,2% 34,8% 

 

Tabela 4.51 - Satisfação Geral com Banheiros - 2017.2 - Campus Rio Branco 

1 –Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 –Extremamente 

Satisfeito 

8,9% 7,6% 18,0% 26,9% 38,6% 

 

Tabela 4.52 - Satisfação Geral com Banheiros - 2017.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - 

Extremamente 

Satisfeito 

17,4% 9,1% 17,4% 21,3% 34,8% 
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Os resultados com a “satisfação geral com os banheiros”, que podem ser percebidos através das 

tabelas 4.45-4.52, geraram evidências de que os percentuais que aparentaram estar em uma 

tendência de decrescimento, voltaram a crescer em 2017.1, seguido de novo decréscimo em 

2017.2. A limpeza dos banheiros foi um item preocupante em semestres anteriores, o que foi 

solucionado com trocas da equipe prestadora de serviços de limpeza, troca do coordenador da 

equipe, aumento do número de funcionários e um acompanhamento diário de rotina, com 

verificações posteriores dos gestores da unidade. Apesar desta aparente solução, a CPA fica atenta 

para que a qualidade da equipe de limpeza não volte a cair. 

 

No quesito que envolve a internet e sua velocidade nos laboratórios, foi identificado que: 

 

Tabela 4.53 – Satisfação com a velocidade de internet nos laboratórios - 2016.1 - Campus 

Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

9,5% 8,8% 19,6% 26,5% 35,6% 

 

Tabela 4.54 – Satisfação com a velocidade de internet nos laboratórios - 2016.1 - Campus 

Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

8,5% 14,9% 25,5% 25,5% 25,5% 

 

Tabela 4.55 – Satisfação com a conexão de internet nos laboratórios - 2016.2 - Campus Rio 

Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

8,7% 9,0% 19,9% 26,6% 35,8% 

 

Tabela 4.56 – Satisfação com a conexão de internet nos laboratórios - 2016.2 - Campus 

Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

8,6% 0,0% 17,1% 20,0% 54,3% 
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Tabela 4.57 – Satisfação com a conexão de internet nos laboratórios - 2017.1 - Campus Rio 

Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

9,4% 6,6% 17,6% 27,7% 38,8% 

 

Tabela 4.58 – Satisfação com a conexão de internet nos laboratórios - 2017.1 - Campus 

Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

3,6% 3,6% 13,5% 21,9% 57,3% 

 

Tabela 4.59 – Satisfação com a conexão de internet nos laboratórios - 2017.2 - Campus Rio 

Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

9,8% 8,2% 18,2% 27,0% 36,8% 

 

Tabela 4.60 – Satisfação com a conexão de internet nos laboratórios - 2017.2 - Campus 

Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - Extremamente 

Satisfeito 

7,4% 3,5% 10,9% 23,1% 55,0% 

 

Analisando a soma dos grupos de “extremamente satisfeitos” e “satisfeitos” com a velocidade da 

internet nos laboratórios, percebe-se que o grupo de “extremamente satisfeitos” e “satisfeitos” 

cresceu em ambos os campi no ano de 2017 em comparação aos resultados obtidos em 2016. É 

importante ressaltar que, no campus Rio Branco, apesar das dificuldades da topografia da região 

que apresenta desafios na entrega da internet, várias ações foram tomadas para oferecer uma 

internet de qualidade como ampliação do link de internet e a implantação do projeto “infra +" que 

disponibiliza wifi em áreas comuns. O aumento expressivo nos indicadores do campus Zona Norte 

neste quesito pode ser creditado a ações como o projeto “infra +”, WiFi na Biblioteca, WiFi para 

Material Didático (praça de alimentação, sala dos professores e secretaria) e a ampliação do link 

de internet para uma MPLS de 70MB. 

 

Quanto à satisfação aos Docentes, aponta-se o resultado a seguir: 
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Tabela 4.61 - Satisfação quanto aos Docentes 2016.1 - Campus Rio Branco 

Pergunta 
1 

Extremamente 
Insatisfeito 

2 3 4 
5 

Extremamente 
Satisfeito 

Total 4,5% 4,0% 11,3% 18,2% 61,9% 

Assiduidade (frequência às aulas) e 
pontualidade do Professor 

3,2% 2,2% 7,9% 14,6% 72,1% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações (provas e trabalhos) 

4,1% 3,9% 10,5% 17,7% 63,8% 

Competência do Professor para ensinar, 
desenvolver habilidades, despertar interesse 
pela disciplina e esclarecer dúvidas 

5,4% 5,1% 12,8% 19,2% 57,5% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor 

3,9% 3,7% 10,9% 17,8% 63,7% 

O professor/tutor segue o conteúdo previsto no 
Plano de Ensino da disciplina (objetivos, 
procedimentos de ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia) 

5,3% 5,1% 14,3% 20,7% 54,5% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores 
abaixo 

5,0% 4,2% 11,3% 19,1% 60,5% 

 

Tabela 4.62 - Satisfação quanto aos Docentes 2016.1 - Campus Zona Norte 
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Pergunta 
1 

Extremamente 
Insatisfeito 

2 3 4 
5 

Extremamente 
Satisfeito 

Total 1,6% 3,5% 10,5% 16,3% 68,2% 

Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade 
do Professor 

0,6% 1,0% 3,6% 9,7% 85,1% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações (provas e trabalhos) 

1,2% 2,7% 8,4% 20,2% 67,4% 

Competência do Professor para ensinar, 
desenvolver habilidades, despertar interesse pela 
disciplina e esclarecer dúvidas 

2,4% 5,0% 13,5% 16,6% 62,5% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor 

1,2% 4,6% 10,6% 16,8% 66,8% 

O professor/tutor segue o conteúdo previsto no 
Plano de Ensino da disciplina (objetivos, 
procedimentos de ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia) 

2,7% 5,5% 14,7% 19,4% 57,6% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores 
abaixo 

1,4% 2,0% 12,1% 14,6% 70,0% 

 

Tabela 4.63 - Satisfação quanto aos Docentes 2016.2 - Campus Rio Branco 

Pergunta 
1 

Extremamente 
Insatisfeito 

2 3 4 
5  

Extremament
e Satisfeito 

Total 
4,1% 3,6% 10,7% 

17,7
% 

63,9% 

Assiduidade (frequência às aulas) e 
pontualidade do Professor 

2,9% 2,1% 7,2% 
14,0

% 
73,8% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações (provas e trabalhos) 

3,8% 3,1% 9,9% 
16,3

% 
66,9% 

Competência do Professor para ensinar, 
desenvolver habilidades, despertar interesse 
pela disciplina e esclarecer dúvidas 

4,9% 4,5% 12,7% 
19,3

% 
58,6% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor 

3,2% 3,2% 10,4% 
17,3

% 
65,9% 

O professor/tutor segue o conteúdo previsto 
no Plano de Ensino da disciplina (objetivos, 
procedimentos de ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia) 

5,0% 4,7% 13,3% 
21,1

% 
55,9% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores 
abaixo 

4,6% 3,7% 10,6% 
18,3

% 
62,8% 
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Tabela 4.64 - Satisfação quanto aos Docentes 2016.2 - Campus Zona Norte 

Pergunta 
1 - 

Extremamente 
Insatisfeito 

2 3 4 
5 

Extremament
e Satisfeito 

Total 
2,5% 3,7% 

10,8
% 

19,3% 63,7% 

Assiduidade (frequência às aulas) e 
pontualidade do Professor 

0,8% 0,2% 3,7% 9,1% 86,2% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações (provas e trabalhos) 

2,1% 1,6% 7,9% 22,3% 66,1% 

Competência do Professor para ensinar, 
desenvolver habilidades, despertar interesse 
pela disciplina e esclarecer dúvidas 

2,2% 8,7% 
14,6

% 
21,5% 53,0% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor 

2,9% 3,7% 9,7% 19,9% 63,8% 

O professor/tutor segue o conteúdo previsto 
no Plano de Ensino da disciplina (objetivos, 
procedimentos de ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia) 

3,2% 5,1% 
15,7

% 
21,3% 54,8% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores 
abaixo 

3,7% 3,2% 
13,1

% 
21,3% 58,7% 

 

 

 

Tabela 4.65 - Satisfação quanto aos Docentes 2017.1 - Campus Rio Branco 

Pergunta 

1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5  
Extremament

e Satisfeito 

Total 
3,8% 2,7% 8,4% 

15,4
% 

69,6% 

Assiduidade (frequência às aulas) e 
pontualidade do Professor 

2,7% 1,5% 5,7% 
10,9

% 
79,3% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações (provas e trabalhos) 

3,5% 2,1% 7,1% 
13,6

% 
73,7% 

Competência do Professor para ensinar, 
desenvolver habilidades, despertar interesse 
pela disciplina e esclarecer dúvidas 

4,6% 3,5% 9,9% 
17,5

% 
64,5% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor 

3,2% 2,6% 8,4% 
14,8

% 
71,0% 

O professor/tutor segue o conteúdo previsto 
no Plano de Ensino da disciplina (objetivos, 
procedimentos de ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia) 

4,6% 3,8% 10,9% 
19,3

% 
61,5% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores 
abaixo 

4,6% 3,7% 10,6% 
18,3

% 
62,8% 
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Tabela 4.66 - Satisfação quanto aos Docentes 2017.1 - Campus Zona Norte 

Pergunta 

1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 
Extremament

e Satisfeito 

Total 
3,2% 2,5% 7,4% 

14,8
% 

72,2% 

Assiduidade (frequência às aulas) e 
pontualidade do Professor 

1,7% 0,7% 3,4% 7,3% 86,9% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações (provas e trabalhos) 

2,2% 2,0% 6,1% 
14,0

% 
75,7% 

Competência do Professor para ensinar, 
desenvolver habilidades, despertar 
interesse pela disciplina e esclarecer 
dúvidas 

4,5% 2,7% 9,0% 
18,7

% 
65,1% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor 

3,1% 2,2% 8,1% 
14,5

% 
72,1% 

O professor/tutor segue o conteúdo 
previsto no Plano de Ensino da disciplina 
(objetivos, procedimentos de ensino e de 
avaliação, conteúdos e bibliografia) 

3,6% 4,4% 10,4% 
20,0

% 
61,6% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores 
abaixo 

3,6% 2,6% 7,4% 
13,5

% 
72,9% 

 

Tabela 4.67 - Satisfação quanto aos Docentes 2017.2 - Campus Rio Branco 

Pergunta 

1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5  
Extremament

e Satisfeito 

Total 3,7% 2,8% 9,2% 15,5% 68,8% 

Assiduidade (frequência às aulas) e 
pontualidade do Professor 

2,4% 1,7% 6,2% 10,3% 79,3% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações (provas e trabalhos) 

3,2% 2,5% 8,0% 13,5% 72,7% 

Competência do Professor para ensinar, 
desenvolver habilidades, despertar interesse 
pela disciplina e esclarecer dúvidas 

4,5% 3,2% 10,6% 17,2% 64,4% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor 

2,9% 2,5% 8,9% 15,0% 70,7% 

O professor/tutor segue o conteúdo previsto 
no Plano de Ensino da disciplina (objetivos, 
procedimentos de ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia) 

4,4% 3,9% 12,0% 20,0% 59,8% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores 
abaixo 

4,4% 2,9% 9,3% 16,3% 67,0% 

 

Tabela 4.68 - Satisfação quanto aos Docentes 2017.2 - Campus Zona Norte 

Pergunta 

1 - 
Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 
Extremament

e Satisfeito 

Total 3,6% 2,8% 9,1% 15,4% 69,1% 
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Assiduidade (frequência às aulas) e 
pontualidade do Professor 

2,4% 1,6% 6,0% 10,2% 79,8% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações (provas e trabalhos) 

3,2% 2,5% 7,8% 13,5% 73,0% 

Competência do Professor para ensinar, 
desenvolver habilidades, despertar 
interesse pela disciplina e esclarecer 
dúvidas 

4,4% 3,2% 10,6% 17,2% 64,6% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor 

2,9% 2,4% 8,9% 15,0% 70,8% 

O professor/tutor segue o conteúdo 
previsto no Plano de Ensino da disciplina 
(objetivos, procedimentos de ensino e de 
avaliação, conteúdos e bibliografia) 

4,3% 3,8% 12,0% 19,9% 60,0% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores 
abaixo 

4,4% 2,9% 9,1% 16,2% 67,4% 

 

 

No que se refere à “satisfação dos discentes com os docentes” (tabelas 4.61-4.68), é possível 

perceber aumento dos percentuais nestes indicadores em 2017 quando comparado a 2016. Há 

alguns semestres, os índices referentes a esses indicadores vêm crescendo e, apesar de já altos, 

os indicadores aumentaram mais uma vez, em 2017. Apesar dos ótimos resultados, em esforço 

conjunto, diferentes ações como capacitação contínua, critério rigoroso para a contratação de 

professores, promoção de incentivos de pesquisa e extensão, eventos e atividades práticas, 

continuam sendo tomadas e surtindo efeito.  

 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AVALIA A INSTITUIÇÃO 

 

Tipo de 
Pergunta 

Perguntas % Total de 
Respostas 

1 2 3 4 5 

Autoavaliação Entende os objetivos e estratégia da 
empresa, estabelece prioridades e 

toma decisões alinhadas com as 
estratégias, buscando simplificar os 

processos sem prejuízo da qualidade 
do serviço prestado. 

0,0% 2,9% 0,0% 29,4% 67,6% 34 

Autoavaliação Apresenta interesse genuíno e 
consideração com as pessoas, 

independentemente de sua posição ou 
status, respeitando comportamentos e 

opiniões diferentes das suas. 

0,0% 0,0% 2,9% 14,3% 82,9% 35 



104 

 

Autoavaliação Age de acordo com as normas 
estabelecidas, é pontual e assíduo ao 

trabalho. 

0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 91,7% 36 

Processos Conhecimento das Ações de Melhoria 
implantadas em sua Unidade/Campus 

pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) com base nos resultados da 

Avaliação Institucional. 

5,9% 2,9% 0,0% 32,4% 58,8% 34 

Processos Conhecimento dos projetos e ações de 
responsabilidade social que são 

desenvolvidos na sua IES, tais como: 
cidadania, inclusão social, cuidados 
com o meio ambiente e memória 

cultural? 

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 36 

Processos Conhecimento dos processos 
acadêmicos e administrativos 

necessários para o desenvolvimento 
das suas atividades laborativas. 

0,0% 0,0% 2,8% 11,1% 86,1% 36 

Processos Conhecimento dos critérios de 
remuneração e dos programas de 

remuneração variável da IES. 

0,0% 5,9% 0,0% 23,5% 70,6% 34 

Satisfação 
Geral 

Satisfação geral com a infraestrutura 
do seu campus/polo quanto ao espaço 
físico (dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação). 

5,6% 8,3% 8,3% 22,2% 55,6% 36 

Satisfação 
Geral 

Satisfação com o funcionamento dos 
Sistemas de Gestão Coorporativa (SGC, 

Portal de Compras, SGS, SAP etc.). 

5,7% 2,9% 14,3
% 

22,9% 54,3% 35 

Satisfação 
Geral 

Atuação da Direção do Núcleo/IES 2,9% 0,0% 2,9% 11,4% 82,9% 35 

Satisfação 
Geral 

Atuação da Gerência Acadêmica 0,0% 0,0% 3,0% 18,2% 78,8% 33 

Satisfação 
Geral 

Atuação da Gerência da Gerência da 
Unidade/Campus 

2,9% 0,0% 5,9% 14,7% 76,5% 34 

Satisfação 
Geral 

Condições e equipamentos para 
desempenhar suas funções junto à IES. 

5,6% 0,0% 19,4
% 

33,3% 41,7% 36 

Satisfação 
Geral 

Divulgação dos resultados dos 
processos de avaliação interna e 

externa da IES. 

0,0% 0,0% 8,8% 20,6% 70,6% 34 
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Satisfação 
Geral 

Satisfação com a conexão da Internet 
da Unidade/Campus. 

2,8% 5,6% 11,1
% 

33,3% 47,2% 36 

Satisfação 
Geral 

Satisfação com o processo de feedback 
institucional. 

5,6% 0,0% 13,9
% 

30,6% 50,0% 36 

Satisfação 
Geral 

Satisfação geral com a Unidade/ 
Campus no qual atua. 

0,0% 2,8% 11,1
% 

16,7% 69,4% 36 

Satisfação 
Geral 

Satisfação geral com a Instituição. 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 36 

 

 

Análise da CPA: 

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, que diz respeito à avaliação respondida 

pelo corpo técnico-administrativo, é possível perceber que na maior parte dos itens, 80% dos 

respondentes atribuíram notas máxima entre 5 e 4. Pontuando abaixo de 80% no somatório de 

respostas que atribuíram as duas maiores notas (5 e 4) ao item estão: “Satisfação com o 

funcionamento dos Sistemas de Gestão Coorporativa (SGC, Portal de Compras, SGS, SAP etc.)”, 

“Condições e equipamentos para desempenhar suas funções junto à IES”, e “Satisfação com a 

conexão da Internet da Unidade/Campus”. É importante ressaltar que este resultado segue o 

padrão percebido em 2016. Apesar de a Instituição estar ciente das possibilidades de melhorias 

neste aspecto, a mesma ainda não foi capaz de reverter tal indicador. Neste sentido é possível 

perceber que os técnico-administrativos estão menos satisfeitos com as ferramentas e 

equipamentos necessários para realização do próprio trabalho. A CPA reitera a importância de 

atenção especial a esta evidência, uma vez que problemas com equipamentos e ferramentas 

contribuem para diminuir a eficiência, a efetividade e até mesmo a satisfação do funcionário em 

realizar o próprio trabalho. 

 

Nenhum dos membros do corpo técnico-administrativo atribuiu as duas menores notas (1 e/ou 2) 

para a “satisfação geral com a Instituição”. Além disso, nenhum deles atribuiu as duas menores 

notas para avaliar a “atuação da gerência acadêmica”. Tais resultados geram indicadores da visão 

positiva que os técnico-administrativos possuem dos membros da Direção e Gerência. A CPA 

acredita que este resultado impacta diretamente no clima e no engajamento do corpo técnico-

administrativo. 

 

Vale ressaltar que mais de 90% do corpo técnico-administrativo atribuiu notas máximas (5 e 4) 

em relação ao “seu conhecimento sobre as ações da CPA”. A CPA segue trabalhando firme para 

que tais indicadores se tornem cada vez mais positivos.
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

A IES entende que, por se tratar de um Relatório Integral, devem estar contempladas as ações de 

melhoria voltadas, nesse último ciclo (2015, 2016 e 2017), para os 5 (cinco) Eixos do SINAES, com 

base nos resultados avaliativos.  Assim, os quadros abaixo representam a síntese dessas ações, 

por Eixo/Dimensão.  

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

● Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Promoção da a 
Avaliação 
Institucional 

Realização e 
acompanhamento das 
atividades avaliativas internas 
e externas. 

Implantação da cultura da avaliação 
institucional. 

Aumento da adesão 
dos discentes à 
Avaliação 
Institucional para o 
mínimo de 65% em 
todos os cursos 

Confecção de um calendário 
de ações semestrais da CPA 
junto aos alunos como um 
todo, aos representantes e aos 
professores. 
  

Maior engajamento do corpo 
discente nos processos avaliativos. 

Discussão e 
proposição de 
soluções quanto aos 
itens não 
satisfatórios da 
Avaliação 

Acompanhamento junto aos 
gestores da implementação de 
melhorias em itens como 
atendimento aos 
requerimentos, atendimento 
na Secretaria de alunos. 
 
 Aquisição de livros e 
atualização dos laboratórios. 

Maior engajamento dos diferentes 
segmentos da comunidade 
acadêmica nos processos avaliativos. 

Melhoria do ISA 
  

Discussão, junto à Direção 
Geral e Acadêmica do campus, 
e divulgação mais ostensiva 
das melhorias e investimentos 
realizados. 

Maior percepção das melhorias. 
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Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Promoção da CPA Divulgar o papel da CPA e as 
implicações das avaliações 
internas e externas durante os 
eventos permanentes, tais 
como: evento do dia dos 
professores, recepção de 
calouros e semanas 
acadêmicas. 

Disseminação da informação 
 
Conscientização da importância das 
avaliações internas e externas. 

Visualização dos 
resultados 

Criar templates atrativos para a 
divulgação dos resultados. 

Disseminação da informação 
 

 

 

 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

● Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Acompanhamento da 
implantação das 
metas do PDI 

Inclusão do tema na pauta de 
todas as reuniões da CPA 
 
Manutenção do contato 
permanente com a Direção da 
IES para possibilitar esse 
acompanhamento. 
 
Elaboração dos planos de ação 
que possibilitam planejar as 
ações a partir da análise do 
cenário, alimentados por 
dados de avaliações atuais e 
anteriores. 

Garantia do atingimento dos 
objetivos do PDI. 

Divulgação dos 
principais itens do PDI 
para toda a 
comunidade 
acadêmica 

Ampliação da divulgação da 
missão e PDI nos diversos 
setores e torná-los acessíveis 
a todos os colaboradores e 
alunos (murais, site, 
elaboração de projetos – 
associando os objetivos aos 
declarados no PDI). 

Disseminação da informação 

Atualizar as práticas 
pedagógicas 

Manutenção do fluxo de 
encontros dos órgãos 
colegiados e dos Núcleos 
Docentes Estruturantes. 

Melhoria de práticas pedagógicas. 
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A partir do trabalho desses 
núcleos, promoção da 
atualização do Projeto 
Pedagógico Institucional. 
 
Utilização dos resultados da 
Autoavaliação e das 
avaliações externas como 
subsídios para a revisão do 
PPI. 

Atualizar dados do 
perfil do ingressante e 
do formando. 

Análise do Questionário 
Socioeconômico da Avaliação 
Interna, separando os dados 
das turmas ingressantes e das 
turmas concluintes, para 
possibilitar análise 
comparativa dos perfis 
citados. 

Melhoria do entendimento do perfil 
do corpo discente e egresso. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Verificação e 
acompanhamento 
dos planos de ação 

Verificar o alinhamento dos 
planos de ação com os 
objetivos do PDI 

Maior capacidade de atingimento 
das metas estabelecidas pelo PDI. 

Correlação dos 
resultados das 
avaliações com os 
objetivos do PDI. 

Verificar o reflexo de ações 
voltadas às metas do PDI nos 
indicadores das avaliações 
internas e externas. 

Maior capacidade de revisão 
estratégica de metas estabelecidas 
pelo PDI. 

 

 

● Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Ações de Melhoria - 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO  OPORTUNIDADES 

Ampliar a atuação 
junto à comunidade 
com projetos de 
responsabilidade 
social. 
 

Fortalecimento das relações 
da IES com o setor público e 
programas de inclusão social. 
 

Reestruturação do setor de 
Pesquisa e Extensão. 
 
Retomada da realização das 
Ruas de Lazer em parceria 
entre o SESC e os cursos da 
área de Saúde. 

Fortalecimento da imagem positiva 
da instituição na região 
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Oferta de atividades 
extracurriculares com impacto 
na comunidade (projetos 
sociais), com bolsas de 
Extensão Acadêmica para os 
alunos participantes. 
 

Consolidação da prática de 
registro dos projetos de 
responsabilidade social 
discriminando sua relevância 
(inclusão, defesa do meio 
ambiente, cultura, produção 
artística, e outros) e os agentes 
internos e externos envolvidos 
na execução. 

Ampliar as ações de 
apoio financeiro 

Consolidação da política de 
bolsas. 

 
Manutenção dos programas 
governamentais de incentivo 
ao acesso e permanência. 

- Aumento da captação de alunos. 
 
- Aumento da retenção de alunos. 

Implantar práticas 
sustentáveis de 
Gestão 

Consolidação do PGSA – 
Programa de Gestão Sócio 
Ambiental. 

- Fortalecimento da imagem positiva 
da instituição na região. 

Promover a inclusão 
de PNEs 

Manutenção da a contratação 
dos intérpretes de Libras para 
todos os alunos com 
deficiência auditiva da IES. 

- Fortalecimento do atendimento 
inclusivo da Instituição. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Ampliar o alcance das 
ações. 

Estabelecimento de novas 
parcerias com ONGs e 
prefeituras da cidade e região 
para a ampliação do alcance 
das ações promovidas 

- Fortalecimento da imagem positiva 
da Instituição na região. 

 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

● Dimensão 2: políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
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Ensino 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Incentivar a 
diversificação de 
atividades e 
metodologias 

Desenvolvimento de 
atividades extraclasse, 
extracurriculares e 
complementares de todos os 
tipos visando à multiplicidade 
de metodologias e 
experiências aos alunos. 

- Facilitação do processo de 
aprendizagem. 

Ampliar o Programa 
de Monitorias 

Oferta de mais vagas de 
monitorias para todas as 
disciplinas com carga horária 
prática. 
Oferta de mais bolsas para os 
alunos monitores. 

Facilitação do processo de 
aprendizagem. 

 Promover o estudo de 
metodologias ativas na 
educação. 

Incentivo à discussão de 
metodologias ativas na 
educação como pauta de 
reuniões de colegiado. 
 
Alinhamento com a equipe de 
Apoio Psicopedagógico para 
viabilizar curso presencial sobre 
o tema. 

Qualificação do corpo docente; 
engajamento e motivação do corpo 
discente. 

Estabelecer canal entre 
professores e 
coordenadores e a 
equipe de 
Comunicação da IES 

Estabelecimento e divulgação 
de canal de comunicação direto 
entre equipe de discentes e 
coordenadores e a equipe de 
comunicação para a geração de 
matérias, fotos e publicidade em 
torno dos eventos realizados 
pelos cursos. 

Divulgação dos cursos; Geração de 
Publicidade; Fortalecimento da 
imagem da instituição e dos cursos em 
Juiz de Fora e Região. 

Promoção de eventos 
multidisciplinares 

Desenvolvimento de eventos 
que envolvam diferentes cursos. 
Visão holística e interdisciplinar. 

Promoção de visão holística e 
interdisciplinar. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Atualização da 
metodologia de 
ensino. 

Criação de planos de aula que 
sejam aderentes às 
metodologias ativas de ensino. 

- Melhoria na qualidade do ensino. 
- Facilitação do processo de 
aprendizagem. 
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Atualização das 
matrizes de ensino. 

Capacitação de docentes para 
disciplinas híbridas. 

- Melhoria na qualidade do ensino. 
- Facilitação do processo de 
aprendizagem. 

 
 
 
 
Pesquisa 
 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Incentivar a 
produção científica 

Acompanhamento da 
periodicidade da Revista 
Estação Científica e a 
consolidação do CEP – Comitê 
de Ética em Pesquisa – 
implantado em 2012. 
 
Divulgação dos subsídios para 
pesquisa e participação em 
Congressos disponibilizados 
pela IES 

- Fortalecimento da cultura de 
pesquisa na instituição. 

Consolidar a 
Iniciação Científica, 
implementando as 
políticas previstas no 
PDI 

Ampliação do número de PICs 
– Projetos de Iniciação 
Científica premiados com 
bolsas 
 
Promoção de evento de 
Iniciação Científica com 
apresentação de painéis de 
todos os projetos em 
desenvolvimento na IES 
Lançamento da edição 
especial da Revista Estação 
Científica com ensaios 
produzidos a partir dos PICs. 

- Fortalecimento da cultura de 
pesquisa na instituição. 

Consolidar as 
homenagens aos 
principais 
pesquisadores da IES 

Durante reuniões de 
encerramento ou abertura de 
semestre ou comemorações da 
semana do professor, realização 
de homenagens com entrega de 
certificados aos professores que 
mais desenvolveram atividades 
de pesquisa. 

Incentivo ao desenvolvimento de 
atividades de pesquisa. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 
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Fortalecer o papel do 
pesquisador  

Ampliação do número de 
bolsas de produtividade. 

Aumento da qualidade e quantidade 
de pesquisas associadas à 
instituição. 

Aumentar a 
diversificação de 
programação do 
Seminário de 
Pesquisa 

Inclusão de keynotes e mesas 
redondas interdisciplinares. 

Atração do corpo discente para a 
cultura da pesquisa. 

 
Extensão 
 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Promover a Extensão Ampliação da divulgação dos 
cursos de extensão (mala 
direta para os alunos, cartazes 
em instituições do entorno, no 
site institucional, cartazes no 
campus). 
 

Convite aos egressos para 
lecionarem cursos de 
extensão, promovendo sua 
integração à instituição 
 
Integração do SIA (Sistema de 
Informações Acadêmicas) 
para acompanhamento da 
evolução dos cursos de 
extensão (cadastro de alunos, 
cadastro de cursos oferecidos, 
cadastro de público externo). 

- Fortalecimento do setor de 
extensão da instituição. 

Valorização dos 
projetos de extensão 

Promoção de concursos e 
homenagens aos projetos 
destaque. 

Fortalecimento do setor de extensão 
da instituição. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Fomento de áreas de 
interesse para a 
sociedade. 

Abertura de oportunidades 
para fomentar projetos em 
áreas de maior interesse e 
necessidade da sociedade. 

Aumento da qualidade dos projetos 
de extensão. 

 
● Dimensão 4: Comunicação com a sociedade 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada OPORTUNIDADES 
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Maior visibilidade da 
imagem da 
instituição na cidade 
e região 

Seguir com as ações de 
divulgação da marca, 
especialmente em escolas, 
associações de classe, 
sindicatos e cursos. 

Fortalecimento da imagem da IES em 
Juiz de Fora e região. 

Maior aproximação 
com os demais 
setores da Educação 
na cidade e região 

Participar das deliberações dos 
sindicatos da classe. 
 
Realização de visitas em 
escolas e cursinhos 

Fortalecimento do relacionamento 
entre a IES e a sociedade. 

Ampliação da 
divulgação da 
Ouvidoria 

Divulgação externa da 
Ouvidoria, de forma que a 
sociedade possa utilizar essa 
ferramenta. 

Fortalecimento do relacionamento 
entre a IES e a sociedade. 

Melhoria da 
comunicação interna 

Incentivo aos docentes a 
participar do Conecta, rede 
própria da Estácio da qual já 
participam colaboradores 
administrativos. 

Fortalecimento da comunicação 
interna. 

Geração de mídia 
espontânea. 

Monitoração e criação de 
estratégias para a geração de 
mídia espontânea 

Fortalecimento da imagem da IES em 
Juiz de Fora e região. 

Promoção de ações 
voltadas à  sociedade 
em resposta as 
demandas 
identificadas. 

Monitoramento de mídias com 
foco em identificar e atender 
demandas da sociedade. 

Fortalecimento do relacionamento 
entre a IES e a sociedade. 

Fortalecimento da 
comunicação através 
de diferentes canais 
como Redes Sociais e 
Reclame Aqui. 

Acompanhamento da 
comunicação da sociedade com 
a IES através de novos meios 
como Redes Sociais e Reclame 
Aqui. 

Fortalecimento do relacionamento 
entre a IES e a sociedade. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Fortalecer a nova rede 
interna Comunicare. 

 
Divulgação da nova rede 
interna. 
 
Incentivo à participação da 
rede para disseminação de 
informações. 

Fortalecimento da comunicação 
interna. 

 
 

● Dimensão 9: Políticas de atendimento aos Discentes 
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Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Oferecer 
mecanismos 
financeiros de 
estímulo à 
permanência 

Ampliação da divulgação do 
FIES 
 
Ampliação da oferta de bolsas 
para os alunos calouros 
ingressantes que tenham 
restrições para adesão ao FIES 
 
Possibilitar a matrícula em 
sistema de créditos 

Aumento da captação e retenção de 
alunos. 

Oferecer 
mecanismos 
acadêmicos de 
estímulo à 
permanência 

Ampliação das vagas nas 
Oficinas de Leitura 
 
Implantação das atividades de 
Nivelamento Acadêmico 
também na área de 
Matemática 
 
Incentivar a criação de Grupos 
de Estudos pelos docentes 
como Projetos de Iniciação 
Científica 
 
Ampliação da divulgação das 
vagas de estágios e empregos. 
 
Aumento das vagas de bolsas 
no Programa de Monitorias 
 
Atendimento aos Portadores 
de Necessidades Especiais, 
principalmente pela oferta de 
intérprete de libras para os 
alunos surdos. 
 
Ampliação da divulgação do 
Gabaritando (programa de 
reforço escolar online 
gratuito). 

Aumento da captação e retenção de 
alunos. 

Estabelecer maior 
contato com 
egressos 

Ampliação da participação dos 
egressos no evento anual 
realizado para sua integração à 
IES 
 
Desenvolvimento de 
mecanismos para ampliar a 

 
Aprofundamento do entendimento 
do perfil do egresso. 
 
Valorização do egresso. 
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participação do egresso no site 
já existente para esse fim 

Melhorar a 
qualidade do 
atendimento ao 
aluno 

Investimento constante na 
capacitação dos 
colaboradores, especialmente 
da Secretaria de Alunos. 
Promoção sistemática da 
divulgação da Ouvidoria. 
 
Continuidade à divulgação do 
Atendimento Agendado 
implantado em 2012 

Melhorar os indicadores de 
atendimento. 

Fortalecer a ação do 
Apoio 
Psicopedagógico 

Promoção sistemática da 
divulgação do Apoio 
Psicopedagógico para os 
discentes. 

Aumentar a satisfação do aluno. 

Fortalecer a cultura do 
Atendimento 
Agendado na 
Secretaria 

Criação de campanha nas redes 
sociais sobre como realizar e 
quais os benefícios do 
atendimento agendado. 

Implantar a cultura e promover maior 
adesão ao processo de atendimento 
agendado. 

Promover incentivos e 
homenagens aos 
melhores atendentes 
e/ou a equipe de 
atendimento. 

Desenvolvimento de ação de 
homenagens e reconhecimento 
à equipe e/ou atendentes com 
bons indicadores. 

Incentivar a melhoria constante na 
eficiência do atendimento. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Melhorar a adesão  
dos projetos 
acadêmicos de 
reforço e preparação 
de corpo discente. 

Aumento da divulgação do 
Avaliando Aprendizado 
(reforço de ensino online que 
substituiu o Gabaritando) 
Aumento da divulgação do 
projeto Nova Chance. 
 
Aumento da divulgação do 
projeto “Prepara AV”. 

Melhorar o rendimento acadêmico 
do corpo discente. 

Fortalecer o uso dos 
relatórios acadêmicos 

Criação de tutoriais para o uso 
dos relatórios acadêmicos pelo 
corpo docente. 

- Aumentar a percepção do 
aprendizado dos alunos. 

 
 
EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 

● Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 
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ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Qualificação do 
Corpo Docente 

Ampliação do número de 
bolsas de mestrado e 
doutorado. 
 
Aumento da divulgação dos 
Cursos do PIQ Formação 
Continuada 
 
Manutenção do contato direto 
entre o Apoio Psicopedagógico 
e o Corpo Docente 

Aumento dos indicadores 
relacionados aos docentes nas 
avaliações institucionais. 

Incentivar a 
produção científica 

Acompanhamento da 
periodicidade da Revista 
Estação Científica e a 
consolidação do CEP – Comitê 
de Ética em Pesquisa – 
Contribuir para a divulgação 
dos subsídios para pesquisa e 
participação em Congressos 
disponibilizados pela IES. 

Aumento da qualidade e quantidade 
de pesquisas. 

Capacitar 
continuamente o 
corpo técnico-
administrativo 

Desenvolvimento da política de 
capacitação na plataforma dos 
cursos de extensão. 

Maior valorização do corpo técnico-
administrativo. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Fortalecimento dos 
eventos presenciais 
de capacitação 
docente. 

Realização de Fórum Anual 
Docente 

- Compartilhamento de boas 
práticas. 
- Fortalecimento do corpo docente. 

 
 

● Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Garantir a 
periodicidade dos 
encontros dos órgãos 
Colegiados. 

Manter o fluxo das reuniões 
do CONSU, do CONSEPE, dos 
NDEs, dos Colegiados de 
Curso, valorizando a 
representação discente. 

 Fortalecimento do diálogo entre a 
instituição e seus discentes. 

Promover 
aproximação entre 
Reitoria e os alunos 

Realização bimestral do “Café 
com a Direção”, onde a mesma 
se encontra com os 
representantes de cada curso 

Fortalecimento do diálogo entre a 
instituição e seus discentes. 
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para um debate avaliativo dos 
cursos e da IES. 

Consolidar o PEG – 
Programa de 
Excelência em 
Gestão 

Uma vez implantado (2012), 
criar mecanismos de 
verificação da sua implantação 
ao longo de 2016. 

Melhoria dos resultados em 
avaliações externas. 

Promover Gestão 
Transparente da IES 

Realizar bimestralmente 
encontros de apresentação de 
resultados, em que cada setor, 
incluindo a Direção Geral, 
apresenta suas principais 
ações desenvolvidas e 
resultados alcançados. 

Fortalecimento da confiança na 
instituição. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Aumento da eficiência 
dos processos. 

Identificação e envio dos 
gargalos de gestão 
identificados. 

Aumento da eficiência e efetividade 
dos processos. 

 
 

● Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Promover 
participação coletiva 
na gestão 
orçamentária 

Construção do orçamento da 
IES a partir das demandas dos 
diversos atores da comunidade 
acadêmica 
 
Inclusão no orçamento 
recursos para atendimento às 
melhorias propostas pela CPA a 
partir dos resultados da 
Avaliação Interna. 
 
Submissão do orçamento da IES 
para aprovação dos seus órgãos 
Colegiados 

Resolução de pontos de insatisfação 
percebidos após a análise dos 
resultados dos processos avaliativos. 

Ampliar o diálogo 
com a Mantenedora 

Promoção de contato 
constante entre os gestores da 
IES e a Mantenedora com o 
objetivo de melhorar as 

Resolução de pontos de insatisfação 
percebidos após a análise dos 
resultados dos processos avaliativos. 
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práticas de gestão do 
orçamento 

Garantir a 
sustentabilidade 
financeira 

Promoção de 
acompanhamento específico 
das taxas de inadimplência 

 
Ampliação da divulgação do 
FIES 

Aumento da captação. 
 
Aumento da percepção financeira 
para o lançamento rápido de novas 
estratégias. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Identificação de 
gargalos financeiros. 

Levantamento de necessidades 
de compra que quando 
negadas aumentam o prejuízo 
a longo prazo. 

Economia no médio e longo prazo. 

 
 
EIXO 5: INSFRAESTRUTURA FÍSICA  
 

● Dimensão 7: Infraestrutura Física e Tecnológica 
  

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Melhorar a 
Infraestrutura física 

Montagem de nova Academia 
para o curso de Educação 
Física. 
 
Realização da manutenção da 
qualidade dos laboratórios 
disponíveis e seus insumos. 
 
Ampliação e atualização do 
acervo através da bibliografia 
dos cursos com períodos 
ainda a serem implementados 
e atualização dos cursos já 
maduros. 
 
Realizar da pintura externa do 
campus 
 
Ampliação da sala dos 
professores 

Melhoria nos indicadores de 
infraestrutura nas avaliações 
institucionais. 

Ampliar a oferta de 
rede sem fio 
  

Implantação de roteador 
interligando a rede acadêmica 
permitindo que os professores 

Melhoria na satisfação com a 
internet sem fio. 
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utilizem seus notebooks 
pessoais nas dependências da 
instituição, em especial no 
terceiro andar onde a rede 
ainda não foi implantada. 

Promover economia 
de Energia Elétrica e 
Água 

- Promover campanha de 
conscientização junto a 
discentes, docentes e 
colaboradores para redução 
desses gastos, promovendo a 
sustentabilidade 

- Promover economia e 
conscientização. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Acompanhar os novos 
investimentos em 
infraestrutura. 

Verificar o atendimento aos 
prazos de entrega do novo 
prédio em anexo no campus 
Rio Branco. 

Aumento da satisfação com a 
infraestrutura. 

Acompanhar a 
absorção da base de 
alunos da Zona Norte 
na  Rio Branco. 

Verificar o impacto da 
absorção dos novos alunos e 
acompanhar os indicadores de 
satisfação. 

Aumento da satisfação com a 
infraestrutura. 

Acompanhar a 
aquisição de novos 
livros para biblioteca  

Verificar o atendimento das 
demandas dos cursos para 
atualização e complementação 
de acervo. 

Aumento da satisfação com a 
biblioteca. 

 
 
 
Objetivos do ciclo 2015/2016/2017 que ainda não foram concluídos: 
 

Objetivos Ações Previstas 

Capacitação docente seguindo os novos objetivos 
do PDI. 

- Implementação de metodologias ativas 
de aprendizagem. 

Aumento da capacidade salas e laboratórios 
- Entrega de um novo prédio com mais 

salas e laboratórios. 

Aumento e manutenção da base de alunos - Abertura do curso de gastronomia e 
novos cursos da pós-graduação. 

 
Objetivos permanentes: 
 

Objetivos Ações Previstas 

Incentivar a produção científica 
 
 

- Acompanhar a periodicidade da Revista 

Estação Científica e a consolidação do CEP 

– Comitê de Ética em Pesquisa – 

implantado em 2012. 
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- Contribuir para a divulgação dos subsídios 

para pesquisa e participação em 

Congressos disponibilizados pela IES. 

Promover o ENADE 
 

- Divulgação dos resultados do ENADE  e 

proposição de medidas corretivas, como o 

plano de Melhorias sempre que 

necessário. 

Promover a Pesquisa e a Extensão - Ampliar a divulgação dos cursos de 

extensão (mala direta para os alunos, 

cartazes em instituições do entorno, no 

site institucional, cartazes no campus). 

- Convidar egressos para lecionarem cursos 

de extensão, promovendo sua integração 

à instituição. 

- Ampliar a divulgação dos editais de 

pesquisa. 

Consolidar a Iniciação Científica, implementando 
as políticas previstas no PDI 

- Ampliar o número de PICs – Projetos de 

Iniciação Científica premiados com bolsas 

- Promover evento de Iniciação Científica 

com apresentação de painéis de todos os 

projetos em desenvolvimento na IES. 

- Lançar edição especial da Revista Estação 

Científica com ensaios produzidos a partir 

dos PICs. 

Promover a atualização Curricular - Promover o debate permanente sobre as 

necessidades de atualização curricular de 

todos os cursos da IES 

Promover a formação continuada - Ampliar a divulgação da pós-graduação 

para os egressos 

- Oferecer bolsas de estudo na pós-

graduação para os egressos com melhores 

notas ao longo da graduação 

- Implantar cursos de pós-graduação que 

atendam aos egressos dos cursos novos, 

que estão formando suas primeiras 

turmas. 

Melhorar a visibilidade da imagem da instituição 
na cidade e região 

- Seguir com as ações de divulgação da 

marca, especialmente em escolas, 

associações de classe, sindicatos e cursos. 

Ampliar aproximação com os demais setores da 
Educação na cidade e região 

- Participar das deliberações dos sindicatos 

da classe. 
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- Realizar visitas em escolas e cursinhos 

Ampliar a divulgação da Ouvidoria - Promover divulgação externa da 

Ouvidoria, de forma que a sociedade possa 

utilizar essa ferramenta. 

Melhorar a comunicação interna - Incentivar os docentes a participar do 

Comunicare, rede própria da Estácio. 

Oferecer mecanismos financeiros de estímulo à 
permanência 

- Ampliar a divulgação do FIES 

- Ampliar a oferta de bolsas para os alunos 

calouros ingressantes que tenham 

restrições para adesão ao FIES 

- Possibilitar a matrícula em sistema de 

créditos 

Oferecer mecanismos acadêmicos de estímulo à 
permanência 

- Implantação das atividades de 

Nivelamento Acadêmico 

- Incentivar a criação de Grupos de Estudos 

pelos docentes como Projetos de Iniciação 

Científica 

- Aumentar as vagas de bolsas no Programa 

de Monitorias 

- Atender aos Portadores de Necessidades 

Especiais, em especial pela oferta de 

intérprete de libras para os alunos surdos. 

- Ampliar a divulgação do Gabaritando 

(programa de reforço escolar online 

gratuito). 

Estabelecer maior contato com egressos - Ampliar a participação dos egressos no 

evento anual realizado para sua integração 

à IES 

- Desenvolver mecanismos para ampliar a 

participação do egresso no site já existente 

para esse fim 

Melhorar a qualidade do atendimento ao aluno - Investir constantemente na capacitação 

dos colaboradores, especialmente da 

Secretaria de Alunos. 

- Promover sistemática divulgação da 

Ouvidoria. 

- Dar continuidade a divulgação do 

Atendimento Agendado. 

Fortalecer a ação do Apoio Psicopedagógico - Promover sistemática divulgação do Apoio 

Psicopedagógico para os discentes. 

 



122 

 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O processo de Autoavaliação é realizado no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora mediante a 

aplicação de questionários eletrônicos respondidos por toda a comunidade acadêmica. Para o 

incentivo à participação de todos, a CPA utiliza meios de sensibilização, como reuniões, debates, 

divulgação de informações sobre a avaliação e das formas de participação. Utiliza-se também de 

cartazes e do site institucional. Os resultados são divulgados por meio de reuniões, cartazes, site 

institucional, murais e boletim da CPA, além da disponibilização dos Relatórios para a comunidade, 

na Biblioteca, no site da CPA e na Intranet. 

 

Os resultados são utilizados como subsídios para tomada de decisões e no planejamento de cada 

área, conforme mencionado. Objetivamente, pode-se dizer que cada Dimensão avaliada possui 

um responsável na hierarquia administrativa e/ou pedagógica. Desta forma, a responsabilidade 

direta pela infraestrutura cabe à gestão administrativa e prefeitura do campus, assim como o 

desempenho dos professores é acompanhado diretamente pelas Coordenações de Curso e pela 

Direção Acadêmica, e assim por diante. 

 

É muito importante ressaltar que os resultados semestrais da avaliação são fundamentais para 

orientar as ações gerenciais da Instituição, apresentando pontos fortes e pontos de melhoria para 

a orientação e planejamento dos semestres subsequentes. Deve-se destacar a relevância da 

avaliação para o corpo docente e coordenadores de curso, uma vez que permite a detecção, em 

nível de detalhe, das variáveis que podem ser melhoradas para a maximização do desempenho de 

cada professor e, portanto, da qualidade do ensino ministrado pela Instituição. Assim, os 

Coordenadores são orientados a discutir com cada professor os resultados da sua avaliação 

individual, apontando os pontos de melhoria que devem ser buscados no semestre seguinte. Este 

processo constitui, portanto, uma oportunidade de correção de eventuais deficiências didáticas e 

pedagógicas, seja do docente, seja da disciplina e de seu plano de curso. 

 

Também na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional e no estabelecimento dos 

objetivos e metas globais para a Instituição o Relatório de Avaliação Institucional é documento 
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para consulta e fonte de dados para um maior conhecimento sobre a Instituição e a comunidade 

acadêmica. 

 

Os Relatórios de Autoavaliação Institucional da IES encontram-se disponíveis para consulta na 

Biblioteca em formato de CD-ROM, na Internet, na Intranet e são devidamente encaminhados à 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, através da inserção no Sistema 

e-MEC. 

 

Os resultados dos relatórios produzidos pela CPA, com auxílio dos grupos de apoio por ela 

designados, com base na organização dos dados quantitativos e qualitativos da Instituição, 

contam ativamente com a participação efetiva da comunidade interna (alunos, professores, 

funcionários) e membros da comunidade externa. Isso resulta num conjunto estruturado de 

informações, que possibilita a construção coletiva de um retrato fiel e atualizado da Instituição. 

 

De acordo com as Dimensões propostas pelo SINAES e considerando as peculiaridades da IES que 

determinam uma configuração específica para o projeto de autoavaliação, foram estabelecidos 

objetivos gerais para cada uma das dimensões avaliadas. A seguir segue uma síntese desses 

objetivos e de alguns resultados alcançados. 

 

Com relação à Missão e PDI, a Instituição tem por objetivo contribuir para o fortalecimento de 

ações relacionadas a um planejamento estratégico que contemple uma consolidação das práticas 

pedagógicas e administrativas em consonância a proposta do novo PPI e PDI, buscando 

oportunidades e detectando ameaças em relação aos objetivos centrais da Instituição. 

 

No que se refere às políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão, a Instituição busca democratizar 

o acesso ao Ensino e desenvolver atividades de Pesquisa e Extensão, no intuito de formar 

profissionais competentes, capazes de intervir na sociedade e no mercado de trabalho. Atrelada 

ao processo de ensino há uma busca constante em implementar e difundir ações voltadas para a 

comunidade acadêmica e à sociedade no sentido de democratizar o conhecimento e promover o 

acesso a novas tecnologias através de atividades de extensão. 

 

É importante mencionar como objetivo importante da Instituição a existência de políticas 

institucionais voltadas para processos de Inclusão Social, através das práticas de Responsabilidade 

Social atreladas aos Projetos de Extensão. O Projeto de Autoavaliação tem ainda por objetivo 

aferir a eficácia dos meios de comunicação utilizados junto ao público alvo, tal como o 

aperfeiçoamento de canais de comunicação específicos como a Ouvidoria e o sistema online. 
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Desta forma, a Instituição tem buscado a garantia de informações precisas, imediatas e em 

linguagem acessível à comunidade acadêmica e ao público em geral. 

 

Com relação às Políticas de Pessoal, o objetivo é o de administrar o corpo docente e técnico-

administrativo, estimulando o seu desenvolvimento e motivando, através de uma política de 

qualificação compatível com o mercado, de forma com que esse processo reflita uma prestação 

de serviços de excelência ao alunado. 

 

Em consonância com os objetivos e resultados almejados, a Instituição, através de sua estrutura 

organizacional e gestão, estabelece, organiza e administra procedimentos e normas de forma 

participativa. O objetivo é realizar a missão institucional através de uma gestão eficaz que garanta 

credibilidade e excelência nos serviços prestados. Atrelado aos processos de gestão é importante 

ressaltar a adoção de procedimentos de adequação e modernização do espaço físico e de 

equipamentos e laboratórios imprescindíveis para a prestação de serviços de excelência 

vinculados aos processos de ensino da Instituição. 

 

Quanto às políticas de atendimento aos estudantes, a Instituição almeja o alcance de uma 

metodologia de trabalho adequada e precisa e o cumprimento de metas e prazos. Outro aspecto 

importante trata das políticas de acesso e permanência dos estudantes na Instituição como a 

manutenção do PROUNI e FIES, tal como a política de renegociação de dívidas que pode ser feita 

presencialmente na IES ou online. 

 

Enfim, para o adequado cumprimento da Missão e do planejamento estratégico da Instituição, é 

importante o atendimento às necessidades orçamentárias e a garantia de operações financeiras, 

em consonância com suas necessidades acadêmico-administrativas e com os seus planos de 

expansão  

 

A partir do exposto, torna-se inegável a afirmativa de que a consolidação e desenvolvimento de 

uma IES devem ser pensados sempre de forma holística, considerando a interrelação de todos os 

itens citados. Todas as ações voltadas às essas dez dimensões se tornam mais efetivas à medida 

que são desenvolvidas a partir do trabalho da Comissão Própria de Avaliação, uma vez a 

possibilidade de estarem embasadas em dados que refletem concretamente a realidade 

institucional. 

 

É importante ressaltar que este Relatório é resultado do trabalho coletivo da CPA e sua elaboração 

é fruto de um processo de reflexão e avaliação praticado em diversas instâncias da IES. Esta 

Comissão realizou um trabalho integrando as informações advindas dos diversos setores, como 
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dos gestores dos campi, dos coordenadores de curso e NDE, bem como dos seus alunos e 

docentes. 

 

O papel da CPA tem se consolidado a cada dia na no Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, 

ampliando seu campo de ação para a busca de excelência de forma contínua, e não apenas através 

do instrumento da Avaliação Institucional. Também ganha corpo a consciência de seu papel como 

veículo de uma construção coletiva da qualidade e promotora do comprometimento de todos com 

as melhorias. A CPA não apenas audita a qualidade, mas incentiva a sua promoção com a 

participação de toda a comunidade acadêmica. 

 

Uma das principais dificuldades encontradas é a conscientização dos discentes, que passa pelo 

descrédito no uso positivo das pesquisas de um modo geral, somado à interpretação errônea de 

que a uma avaliação deva ser punitiva, e não corretiva. Deste modo, o aluno às vezes espera 

atitudes radicais da Direção quando aponta uma insatisfação, especialmente quanto ao quadro 

docente – o que não pode ocorrer, seja porque sua avaliação será relativizada pela avaliação 

coletiva, seja pelo espírito corretivo e orientador da avaliação – ela é um suporte que deve apontar 

o caminho da melhoria para quem deseja melhorar. 

 

Por isto, a CPA conclui que seu principal papel para o ano que se inicia é o trabalho pedagógico a 

respeito de seu papel e importância, seja diretamente junto ao quadro discente, seja utilizando os 

representantes de turma e os professores como multiplicadores. 

 

Um dos facilitadores do trabalho da CPA é o compromisso sincero da Direção para a busca de 

melhoria constante. Tal configuração reforçou e estimulou o trabalho dos membros da CPA na 

construção de uma instituição de ensino de excelência. No ano de 2017, houve a abertura do curso 

de Estética e Cosmética e o investimento na construção de um novo prédio no campus Rio Branco, 

com mais salas e laboratórios, de forma a acompanhar o crescimento da Instituição e de sua base 

de alunos. Também vale ressaltar que por perceber barreiras de infraestrutura no campus Zona 

Norte e entendendo que tais barreiras seriam intensificadas no ano de 2018 com a maturação dos 

cursos e a crescente demanda por mais infraestrutura e laboratórios específicos para os cursos, a 

instituição tomou a medida de transferir a base de alunos do campus Zona Norte para o campus 

Rio Branco. Apesar da expansão para a Zona Norte ter sido um dos maiores objetivos do PDI 

anterior, ele se retira como objetivo do PDI atual por entender que há barreiras infraestruturais 

que vão além da alçada decisória da IES e, portanto, um gargalo severo que justifica a 

descontinuidade do seu objetivo e replanejamento estratégico para 2018. 
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7. ANEXOS 
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Anexo 1 - Divulgação de Evidências - Aula Magna do curso de Administração 

 

 

 

Anexo 2 - Divulgação de Evidências - Gincana da Solidariedade - Administração 
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Anexo 3 - Divulgação de Evidências - Aproximação Aluno e Empresas - Cursos de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Redes 
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Anexo 4 - Divulgação de Evidências - Desfile de Moda Étnica -  Liberdade e Valorização 

Feminina - Curso Design de Moda 
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Anexo 5 - Divulgação de Evidências - Projeto Bem Comum JF - Parceria  Estácio Juiz de Fora com 

a Prefeitura - Curso de Educação Física 
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Anexo 6 - Divulgação de Evidências - Visita Técnica “Fiat de ponta a ponta” - Curso de 

Engenharia de Produção 
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Anexo 7 - Divulgação de Evidências - Semana da Luta Antimanicomial 
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Anexo 8 - Divulgação de Evidências - Construção de novo prédio para oferecer mais salas e 

laboratórios. 
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Anexo 9 - Divulgação de Evidências - Divulgação do Processo de Avaliação Institucional 
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Anexo 10 - Divulgação de Evidências - Campanha de Divulgação de Melhorias 


