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RESUMO 

O documento em referência se constituiu no resultado do processo de avaliação do 
Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, no ano de 2015 como resultante de 
parceria interna envolvendo comunidade acadêmica, diretores, coordenadores de 
curso, docentes e alunos conduzidos pela CPA (Comissão própria de Avalição), 
incluindo-se também como parceiros externos representantes da Sociedade Civil 
Organizada. A CPA é a comissão de representação acadêmica que tem como 
objetivo coordenar e articular o processo de autoavaliação em consonância com a 
Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065 se antecipa e apresenta na estrutura 
desse documento a divisão por eixos. O presente Relatório é um Relatório Parcial 
que tratará dos Eixos 1 e 2 (Eixo 1: Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação; Eixo 2: 
Dimensão 1: Missão e PDI e Dimensão 3: Responsabilidade Social). O trabalho da 
CPA destacando-se as metas relacionadas às três áreas: avaliação interna, externa 
e ENADE. Compete: Internamente, a comunicação busca a coerência entre o 
previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, no Plano Pedagógico 
Institucional - PPI e as ações efetivadas, bem como a promoção da comunicação 
entre as funções de Ensino, Pesquisa e Extensão com os docentes, discentes e 
pessoal técnico- administrativo. Externamente, procura comunicar-se 
constantemente com a comunidade na qual está inserida para verificar em que 
medida corresponde às demandas da sociedade, tanto na produção de 
conhecimento quanto na formação de profissionais. Aponta-se os principais 
objetivos específicos perseguidos, as fragilidades e potencialidades observadas, 
assim como propostas para um novo ciclo de avaliações. Traz os principais 
resultados de 2015, como índice de Satisfação dos Alunos e comparativo entre os 
semestres do respectivo ano, assim considerando 2015-1 e 2015-2. É, portanto, 
elemento de fundamental importância para a permanente evolução das condições de 
oferta do ensino pela instituição em questão e subsídio para o planejamento das 
ações de seus gestores. O  Curso Tecnologia de Redes  efetivou provas do  ENADE  
em 2014 com resultado em 2015  conquistando  nota 05, curso de Direito recebeu 
em  maio  a comissão do MEC para renovação de reconhecimento atingindo 
excelente nota 4, numa escala de 1 a 5.  Em 2015, a Faculdade Estácio de Sá passa 
pelo credenciamento de Centro Universitário o que possibilitou uma maior autonomia 
para a mesma. Para atender aos cursos da área de saúde houve a compra de novos 
equipamentos e  reestruturação dos laboratórios multidisciplinares, novo laboratório 
de prática da fisioterapia, novos equipamentos recebidos para os cursos de design 
de moda e design gráfico  e novos livros para os cursos de Direto, Psicologia e 
Enfermagem, Adequação de espaços à nova programação visual da Estácio nas  
salas do 3º andar, NPJ e Clinica de Fisioterapia e  instalação de corrimãos por todos 
os andares e espaços da faculdade, atendendo à NBR 9050, acessibilidade e 
balanceamento do link acadêmico de internet gerando melhoria da eficiência da 
internet e, laboratórios entre outros  e novas salas do 4º andar. Destaque-se, ainda, 
a discussão dos resultados e preparação para o ENADE, a preocupação com a 
diversificação das atividades de ensino com ampliação da oferta de vagas de 
estágios e empregos, o crescimento das adesões ao FIES, a concessão de novas 
bolsas de mestrado e doutorado para os docentes e ampliação da adesão ao 
Programa de Incentivo à Qualificação Docente; Dentro das principais metas do PDI 
em vigência na IES tendo a visita nos proporcionado uma alavancada em nossos 
propósitos de crescimento conseguimos  expandir para a zona Norte  da cidade que 
tem grande demanda mas  mantêm carente na oferta de educação nível  de 
graduação. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 

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 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). 

Atualmente, a IES possui 18 cursos ativos, a saber: Administração, Análise e 

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

Física Bacharelado, Enfermagem, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, 

Fisioterapia, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Logística, Marketing, 

Odontologia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Redes de Computadores. 

Desse total de cursos, quatorze cursos já tiveram a Portaria de 

Reconhecimento publicada, conforme dados do e-MEC: 

 CURSO PUBLICAÇÃO DOU CONCEITOS 
Administração Portaria 876 de 10 de abril de 2006 3 
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Design de Moda Portaria 247 de 31 de maio de 
2013 

3 

Design Gráfico Portaria 189 de 1º de outubro de 
2012 

3 

Direito Portaria 525 de 14 de abril de 2009 5 
Educação Física 
Bacharelado 

Portaria 1279 de 02 de setembro 
de 2010 

3 

Enfermagem Portaria 732 de 05 de abril de 2011 4 
Fisioterapia  Portaria 1280 de 02 de setembro 

de 2010 
3 

Gestão de Recursos 
Humanos 

Portaria 1072 de 31 de março de 
2005 

3 

Jornalismo Portaria 1157 de 04 de agosto de 
2009 

4 

 Logística Portaria 519 de 15 de outubro de 
2013 

4 

Marketing Portaria 40 de 19 de abril de 2012 4 
Odontologia Portaria nº 188, de 1º de outubro 

de 2012 
4 

Publicidade e 
Propaganda 

Portaria 1157 de 04 de agosto de 
2009 

4 

Redes de 
Computadores 

Portaria 272 de 15 de dezembro de 
2010 

3 

 

Destes, dez cursos já tiveram Portaria Renovação de Reconhecimento 

publicada: Gestão de Recursos Humanos (Portaria 91 de 09/02/2011), Fisioterapia, 

Educação Física e Enfermagem (Portaria 01 de 06/01/2012), Publicidade e 

Propaganda e Jornalismo (Portaria 25 de 12 de março de 2012). Com base nos 

resultados positivos do ENADE de 2012, em que todos os cursos participantes da 

IES obtiveram resultados positivos, novas Portarias de Renovação de 

Reconhecimento foram expedidas pelo Ministério da Educação, renovando o 

Reconhecimento dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, CST em 

Recursos Humanos, CST em Logística e CST em Marketing (Portaria 704 de 18 de 

dezembro de 2013), Direito (Portaria 621 de 25 de novembro de 2013 e 

Administração (Portaria 616 de 20 de novembro de 2013). A partir dos dados do 

ENADE 2013, os cursos da Saúde com alunos concluintes também obtiveram 

conceitos satisfatórios, confirmados pela portaria nº 821 de 30 de dezembro de 

2014, que renovou novamente o reconhecimento dos cursos de Enfermagem, 

Odontologia, Fisioterapia e Educação Física bacharelado.  

No ano de 2014, o curso de Redes de Computadores recebeu visita in loco 

para renovação de reconhecimento e em 2015 o mesmo ocorreu com o curso de 
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Direito, que obteve nota 04 da comissão. Ambos aguardam a publicação das novas 

portarias de renovação. 

Atualmente, o resumo dos indicadores dos cursos do Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora é o seguinte: 

 

CURSO ENADE CPC CC 

Administração 3 3 5 

Análise e Des. de Sistemas    

Design de Moda 4 3 3 

Design Gráfico   3 

Direito 3 3 4 

Educação Física  

bacharelado 

3 3 3 

Enfermagem 2 3 4 

Engenharia Civil   3 

Engenharia de Produção    

Fisioterapia  3 3 3 

Gestão de Recursos 

Humanos 

4 3  

Jornalismo 4 4 4 

Logística 3 3 4 

Marketing 4 4 4 

Odontologia 3 4 4 

Psicologia    

Publicidade e Propaganda 4 4 4 

Redes de Computadores 5 5 3 

 

Soma-se a esse histórico positivo da evolução da oferta dos cursos da 

instituição o Conceito Institucional 04 (quatro) obtido em 2014, quando a IES 

recebeu visita in loco para seu Credenciamento como Centro Universitário. Além da 

nota 04 da comissão, a Instituição obteve parecer favorável, aprovado por 

unanimidade, pelo Conselho Nacional de Educação. Em 1º de julho de 2015 foi 
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publicada a portaria nº 664, credenciando o Centro Universitário Estácio Juiz de 

Fora.  

Atualmente, a IES, que possui IGC 3, conta com cerca de 5052 alunos de 

graduação e 706 alunos de pós-graduação, formando uma ampla comunidade 

acadêmica coerente com a missão institucional do Centro Universitário Estácio Juiz 

de Fora e daquela igualmente pretendida pelo Centro Universitário Estácio de Juiz 

de Fora . 

No ensino de graduação, os alunos estão assim distribuídos: 

NOME CURSO 
 Nº ALUNOS 
ADMINISTRAÇÃO 528 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 59 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 10 

DESIGN DE MODA 94 

DESIGN GRÁFICO 155 

DIREITO 817 

EDUCAÇÃO FÍSICA  229 

ENFERMAGEM 541 

ENGENHARIA CIVIL 266 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 199 

FISIOTERAPIA 556 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 83 

JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL) 157 

LOGÍSTICA 72 

MARKETING 43 

ODONTOLOGIA 496 

PSICOLOGIA 462 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO SOCIAL) 179 

REDES DE COMPUTADORES 106 
TOTAL 5052 

 

No ensino de pós-graduação, os alunos estão assim distribuídos: 

 

NOME CURSO Nº ALUNOS
ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE SISTEMAS 
COMPUTACIONAIS 52 

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 67 

AUDITORIA DE SISTEMAS DE SAÚDE 25 

COMUNICAÇÃO E MARKETING EM MÍDIAS DIGITAIS 30 
DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO E DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO 21 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS - VISÃO PMI 01 
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GESTÃO AMBIENTAL 30 

GESTÃO DE PROJETOS 55 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 50 

GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLADORIA 14 
GESTÃO PEDAGÓGICA (SUPERVISÃO, ORIENTAÇÃO 
E INSPEÇÃO) 67 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL 11 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS 38 

PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL 210 

SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 34 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR E 
HOSPITALAR 01 

 706 

 

 

Atualmente, o corpo docente da FESJF possui 69% dos professores com 

titulação stricto sensu, e 31% com titulação Lato Senu, conforme detalhado abaixo: 

 
Titulação geral dos docentes–   

Fevereiro/2015 – Fonte: EMEC 

O corpo técnico-administrativo do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora  

conta atualmente (fevereiro/2015) com 50 colaboradores, 10 estagiários, tendo 04 

colabores PNE e 02 aprendizes que atuam principalmente nos serviços de 

atendimento aos Alunos e Professores em todos os setores e com técnicos de 

laboratórios nas diversas áreas (Saúde, Informática, Comunicação etc.). 
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Os dados apresentam a consolidação do Centro Universitário Estácio Juiz de 

Fora, mais de uma década após o início das suas atividades. Atualmente, a 

instituição tem voltado seus esforços para o crescimento sustentável, tendo em vista 

a valorização da sua missão: EDUCAR PARA TRANSFORMAR. 

Com efeito, em um mercado de educação dinâmico, competitivo e em 

expansão, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora não pode manter-se 

estagnado em número de cursos ofertados e de alunos, em face da ampliação de 

oportunidades de formação de profissionais para o atendimento de novas demandas 

da sociedade, nem pode manter a atual estrutura organizacional, que limita a 

capacidade acadêmica e gerencial em face dos desafios que sua expansão prevê.  

Novos horizontes deverão ser perseguidos, não só no que tange à criação de novos 

cursos e novos campi, mas também no que se refere à Pesquisa, Extensão e às 

ações de Responsabilidade Social para servir à comunidade.  

Alicerçada na sua missão e visando desenvolver seu crescimento calcado em 

Desenvolvimento Social, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, durante a 

vigência do atual PDI (2012/2016), tem trabalho para consolidar as seguintes metas: 

• Manter o funcionamento da oferta dos cursos entre os campi agora 

entre as já implantadas unidades Rio Branco e Zona Norte sob a égide do 

Centro Universitário Estácio Juiz de Fora.. 

• Dar suporte para a maturação dos cursos já abertos da área de 

engenharia (civil e produção) além de psicologia e Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas. 

• Manter a atuação nas Ciências da Saúde. 

• Dar continuidade através  da Escola de Negócios da IES. 

• Aprimorar  a ampliação do oferecimento de disciplinas on-line, nos 

cursos presenciais, nos termos da legislação vigente; 

• Expandir o Programa de Pós-graduação lato sensu em um ritmo de 

10% ao ano, ofertando, no mínimo, um curso de pós-graduação para cada 

curso de graduação da IES; 

• Manter o Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e ampliar a 

Iniciação Científica, atingindo o quantitativo de, no mínimo, um projeto por 

semestre para cada um dos cursos de Graduação ativos da IES; 
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• Dar continuidade para ampliar Projetos de Extensão, atingindo o 

quantitativo de, no mínimo, um projeto por semestre para cada um dos cursos 

de Graduação ativos da IES; 

• Dar continuidade a implementação do Plano de Carreira Docente 

visando atingir 100% dos docentes, nos próximos três anos; 

• Dar continuidade à implementação do Plano de Cargos e Salários para 

100% dos funcionários técnico-administrativos; 

• Acompanhar o Programa de Capacitação Docente, inclusive voltado à 

atuação na educação a distância, buscando atingir adesão de 85% dos 

docentes nos seminários e cursos promovidos; 

• Expandir as oportunidades de inserção dos alunos em estágios através 

da ampliação em 10% ao ano das parcerias com instituições públicas e 

privadas; 

• Ampliar o número de vagas dos Cursos de Graduação e Graduação 

Tecnológica, em até 50%, de acordo com a demanda local, durante o período 

de vigência do PDI; 

• Consolidar o Programa de Acompanhamento do Egresso, através da 

realização de pesquisas semestrais sob a supervisão do Apoio 

Psicopedagógico, em parceria com a Comissão Própria de Avaliação, e da 

reestruturação do site dos egressos, visando atingir o mínimo de 30% dos ex-

alunos; 

• Investir permanentemente no aprimoramento e expansão da 

infraestrutura dos campi, assim como em equipamentos e laboratórios, para 

que se mantenha os atuais níveis de qualidade da Instituição; 

• Aprimorar o processo de gestão para que seja inovador, integrador e 

participativo, incluindo membros da comunidade acadêmica nos processos 

decisórios de todos os órgãos colegiados da IES. 

O relatório que ora se apresenta, aponta as ações já desenvolvidas no sentido 

de alcançar as tais metas propostas no PDI da FESJF, assim como as fragilidades 

que podem se caracterizar como entraves à sua realização. Antes da apresentação 

dessas questões, salienta, abaixo, de forma breve, a consolidação do processo de 

auto avaliação na IES. 
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O relatório que ora se apresenta, aponta as ações já desenvolvidas no sentido 

de alcançar as tais metas propostas no PDI do Centro Universitário Estácio Juiz de 

Fora, assim como as fragilidades que podem se caracterizar como entraves à sua 

realização. Antes da apresentação dessas questões, salienta, abaixo, de forma 

breve, a consolidação do processo de autoavaliação na IES. 

 
 

1.1  HISTÓRICO DA AUTOAVALIAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO 
JUIZ DE FORA 
 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA está definida no Estatuto, 

integrando a Estrutura Organizacional do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. 

A CPA, de acordo com a Legislação vigente, possui Regulamento próprio, 

homologado pelo Conselho Universitário (CONSU) e autonomia em relação aos 

Órgãos Colegiados e demais órgãos existentes no Centro Universitário para 

executar suas atividades. Composta por oito membros, representantes do corpo 

docente, discente, técnico-administrativo e da sociedade civil, tem seu Coordenador 

eleito entre os pares e designado pela Direção da IES, mediante Portaria. 

Em decorrência da legislação citada e consoante com a prática já 

institucionalizada, foi constituída a Comissão Própria de Avaliação – CPA1, com o 

objetivo de coordenar e articular o processo avaliativo, atendendo aos dispositivos 

legais e às exigências atuais do processo de avaliação.  

A CPA é uma comissão de representação acadêmica que tem como objetivo 

coordenar e articular o processo de autoavaliação do Centro Universitário Estácio 

Juiz de Fora. O trabalho da CPA orienta-se pela análise das dez dimensões, 

destacando-se as metas relacionadas às três áreas: avaliação interna, externa e 

ENADE. Compete à Comissão Própria de Avaliação: 

- Estimular o envolvimento da comunidade acadêmica na elaboração e no 

desenvolvimento da proposta avaliativa através de encontros de formação e 

capacitação dos agentes envolvidos, reuniões, palestras, seminários, entre 

outros;  
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- Conduzir o processo de planejamento da autoavaliação, definir prazos, a 

divulgação dos seus resultados e condução das ações de melhoria sugeridas 

no próprio processo de autoavaliação; 

- Coordenar e articular o processo de autoavaliação interna do Centro 

Universitário; 

- Acompanhar o processo de sistematização, disponibilização e prestação das 

informações do Centro Universitário, solicitadas pela CONAES/INEP/MEC; 

- Promover a integração e coerência dos instrumentos de informação das 

práticas avaliativas; 

- Deliberar sobre assuntos relativos ao processo de autoavaliação do Centro 

Universitário e propor melhorias ao mesmo; 

- Zelar pela lisura, transparência e participação democrática do processo de 

autoavaliação; 

- Acompanhar os objetivos elaborados a partir da Avaliação Institucional; 

- Executar outras ações inerentes ao processo de auto avaliação. 

- Elaboração dos Relatórios Finais de Autoavaliação.   

Na estruturação da CPA, foi fundamental considerar a estrutura 

organizacional descentralizada da Instituição, estabelecendo autonomia 

administrativa para os gestores do campus, de cursos e dos diferentes segmentos 

por meio de um Projeto alicerçado em responsabilidade, participação, 

comprometimento, compartilhamento democrático de ideias e projetos, integração, 

autonomia e permanente busca de aperfeiçoamento através da análise crítica de 

seus projetos e serviços. A metodologia de trabalho respeita, assim, a cultura 

organizacional, proporcionando a inserção de toda a comunidade acadêmica e a 

inter-relação das dez dimensões definidas na legislação pertinente. 

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma 

avaliação interna com todos os alunos, professores e coordenadores, através do 

Questionário Eletrônico, veiculado no SAI - Sistema de Informações Acadêmicas.  A 

partir dos resultados obtidos, disponíveis igualmente no SIA, todos os gestores 

podem preparar quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo comparativo 

de linha histórica referente ao desempenho dos professores, à avaliação das 

disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura – inclusive acervo 

bibliográfico.  
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Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das 

metas e objetivos por eles definidos, quanto dos resultados obtidos nas avaliações 

interna e externa servem de subsídio para a implementação de ações de melhoria 

voltadas ao Ensino, ao aprimoramento dos Projetos Pedagógicos, à Pesquisa, à 

Extensão, ao redirecionamento das ações de capacitação docente, à atualização e 

manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais. 

Ressalta-se que a CPA não atua somente no momento e para a aplicação da 

auto avaliação, sua função vai muito além e, desta forma, deve estar presente em 

vários momentos em que a avaliação pode contribuir para um melhor planejamento 

ou tomada de decisão. 

Além disso, a CPA deve contribuir para o processo de avaliação externa junto 

às Coordenações de Curso, fornecendo subsídios para o melhor conhecimento das 

condições de oferta dos cursos e respectivas sugestões para a melhoria permanente 

desses. No desenvolvimento do processo de Auto avaliação, os Coordenadores de 

Curso também exercem importante função, analisando o resultado da avaliação de 

cada docente e discutindo com eles as ações de melhoria, quando couber, e 

analisando com o Colegiado e o NDE os resultados da avaliação externa: ENADE e 

Avaliação de Curso, além dos resultados semestrais da autoavaliação. 

As avaliações empreendidas pelo Centro Universitário Estácio Juiz de Fora  , 

através das várias comissões que ao longo do percurso tiveram esta atribuição, 

demonstraram o processo de evolução e o amadurecimento da instituição e de seus 

cursos. Assim, em 2002.1, com o início dos cursos de graduação, foi realizada a 

primeira avaliação com uma aplicação de questionários aos professores. Em 2002.2, 

uma equipe de profissionais da cidade de Juiz de Fora foi convidada a realizar e 

aplicar a avaliação dos professores. Em 2003.1, os professores foram convidados e 

chamados para contribuir com uma proposta apenas qualitativa de avaliação. Em 

2003.2, buscando uma contribuição maior dos professores, foi criada a COAPES, 

que se uniu, em convênio, a uma equipe de professores da área de Educação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por meio do Centro de Avaliação e 

Educação (CAEd). 

No período 2004.1 e 2004.2, extinguiu-se a parceria com o CAEd e a nova 

proposta foi elaborada por uma nova composição da Comissão (COAPES), que teve 

a abrangência da comunidade acadêmica, egressos e membros da sociedade. 
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Nos períodos 2005.1, 2005.2 e 2006.1, a COAPES elaborou a primeira 

Proposta de Avaliação segundo as diretrizes lançadas pelo MEC através da Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004 que instituiu o SINAES e suas regulamentações. 

Em 2006.2, a COAPES encerrou suas atividades visando à nova comissão 

adotando a nomenclatura utilizada pelo MEC, passando a chamar-se Comissão 

Própria de Avaliação (CPA). 

O ano de 2007 representa renovação em função dos novos membros que 

passam a compor a CPA. O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora recebe a 

Avaliação Institucional Externa que é um marco em termos avaliativos para a 

instituição por ser a primeira do gênero e, principalmente, pelo seu resultado positivo 

que reflete a permanente busca pela excelência que é a tônica da instituição. 

Em 2008 a pesquisa passou por uma profunda reformulação a partir da troca 

de experiências avaliativas nas diversas Unidades da Estácio, onde os parâmetros, 

variáveis e análises passaram a compor um projeto amplo que serve de base para a 

tomada de decisões das respectivas CPA’s. No ano de 2009 a Avaliação Institucional 

seguiu o mesmo método implantado no ano anterior, dando continuidade ao projeto 

de troca de experiências entre as unidades da Estácio, o que levou ao 

aprimoramento do instrumento avaliativo. Esse projeto traz a experiência acumulada 

de todas as suas Unidades e Campi em todo o país, refletindo uma metodologia 

consistente e que permitirá o melhor acompanhamento do desempenho de cada 

unidade, além da análise comparativa dos índices atingidos acompanhados de uma 

reflexão acerca do desempenho institucional.  

Desde 2012 o ambiente de acesso aos questionários eletrônicos Discentes e 

Docentes foi atualizado através de uma nova ferramenta para a Avaliação Interna - o 

Questionário; o qual mostrará os questionários e coletará as respostas - base de 

dados. A ferramenta nova tem um layout melhor, permitindo que o aluno responda as 

questões com mais rapidez e os alunos visualizarão todos os professores numa 

mesma tela. No ano de 2014, os períodos de realização das pesquisas foram nos 

meses maio a junho (no primeiro semestre) e outubro e novembro (no segundo 

semestre). 

Em 2015, foi realizado a Avaliação Institucional nos meses de maio e 

novembro. 
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Através dessa trajetória de renovação e atualização, o Centro Universitário de 

Juiz de Fora demonstra a busca por uma maturação de seu processo avaliativo e de 

passos cada vez mais consistentes, e espera, a cada ano, obter um instrumento 

mais eficiente de avaliação institucional, dada a importância do mesmo para a 

manutenção, e melhoria, da qualidade de ensino ofertada por nossa Instituição. Para 

que tal objetivo seja alcançado é de suma importância a divulgação dos resultados, 

a fim de que toda a comunidade acadêmica tenha conhecimento das constantes 

ações de melhoria provadas pelos mesmos. 

Aliados aos resultados da autoavaliação institucional estão os indicadores 

externos como IGC e CPC’s colhidos por intermédio das avaliações feitas pelo MEC, 

e que completam o processo avaliativo o Centro Universitário de Juiz de Fora, 

refletindo de forma ampla os pontos fortes e fracos. Em 2012, foram três avaliações 

externas: as visitas para o reconhecimento dos cursos de Tecnologia em Logística e 

Odontologia e para a autorização do curso de Medicina. Além disso, os cursos de 

Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos, Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Direito e 

Administração, cursos que realizaram o ENADE em 2012, tiveram o resultado 

divulgado no segundo semestre de 2013. Ainda que os resultados anteriores tenham 

sido todos mantidos, a coordenação da CPA esteve em contato com as 

coordenações dos cursos acima destacados para discutir tais resultados. 

Em 2013, foi a vez dos cursos da área da saúde realizarem o ENADE – 

Fisioterapia, Odontologia, Educação Física  e Enfermagem. O resultado foi divulgado 

no segundo semestre de 2014. 

Em 2015 foi a vez dos cursos de Administração, Direito, Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda, CST Logística, CST Gestão de Recursos Humanos, CST 

Marketing, CST em Design Gráfico, CST em Moda com resultado previsto para 

2016. 

Esse conjunto de avaliações, somado ao processo de avaliação interna, 

permite um amplo diagnóstico das condições de atuação do Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora, o que se pretende detalhar ao longo de todo esse relatório. 

Todas as ações implementadas ao longo de 2015 passaram por um profícuo 

processo de diálogo entre a CPA e os gestores da instituição, sendo, 

essencialmente, resultado desse trabalho conjunto. 
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Ressalta-se que a CPA não atua somente no momento e para a aplicação da 

autoavaliação, sua função vai muito além e, desta forma, está presente em vários 

momentos em que a avaliação pode contribuir para um melhor planejamento ou 

tomada de decisão. Além disso, a CPA  contribui para o processo de avaliação 

externa junto às Coordenações de Curso, fornecendo subsídios para o melhor 

conhecimento das condições de oferta dos cursos e respectivas sugestões para a 

melhoria permanente desses. No desenvolvimento do processo de Auto avaliação, 

os Coordenadores de Curso também exercem importante função, analisando o 

resultado da avaliação de cada docente e discutindo com eles as ações de melhoria, 

quando couber, e analisando com o Colegiado e o NDE os resultados da avaliação 

externa: ENADE e Avaliação de Curso, além dos resultados semestrais da auto 

avaliação. 

Portanto as avaliações internas fornecem material para análise e revisão dos 

processos internos de gestão existentes nos setores, cursos e campi, como já foi 

mencionado.  

Quanto ao perfil sociocultural dos alunos pertencentes à instituição 

apresentamos abaixo os dados do ano de 2015, cuja finalização do estudo se deu 

em 2016. De acordo com a  (Tabela  1.1) 57,1%, dos discente da instituição estão na 

faixa etária de 18 a 24 anos, seguido pelo grupo de adultos entre 25 a 35 anos  com  

31,7%, sendo um reflexo da sociedade local que se constituiu em sua maioria de 

jovens. Comparando com 2014, houve pouco desvio, mas o publico predominante 

neste ano, era jovem também.  

    

Pergunta Até 17 anos 18 a 24 anos 25 a 35 anos 36 a 50 anos acima de 51 anos 
Qual a sua faixa etária? 0,7% 57,1% 31,7% 9,0% 1,6% 

 

Tabela 1 - Perfil sociocultural 2015 –  Faixa Etária 

 

Pergunta Até 17 anos 18 a 24 anos 25 a 35 anos 36 a 50 anos acima de 51 anos 
Qual a sua faixa etária? 0,3% 56,2% 33,0% 9,1% 1,5% 

 

Tabela 1.1 – Perfil sociocultural 2014 –  Faixa Etária 

 



20 

Conforme demonstra a tabela 2 do ano de 2015, à formação dos pais na 

maioria tem nível de escolaridade predominantemente do ensino médio 32,0% 

seguido do ensino fundamental 28,3% e um destaque que apenas 2,3% pontua não 

possuir escolaridade.  Estes dados são bem próximos ao ano de 2014, tabela 2.1 

quanto à escolaridade. 

 

Pergunta Não 

frequentou 

escola 

Ensino 

fundamental (1º 

a 4º Série) 

Ensino 

fundamental (5º 

a 8º série) 

Ensino médio 

(antigo 2º grau) 

Ensino 

superior 

Qual o grau de 
escolaridade de 
seus Pais? Pai 

2,3% 28,3% 22,7% 32,0% 14,7% 

Tabela 2 – Perfil sociocultural 2015 Escolaridade do Pai 

 

Pergunta 

Não 
frequentou 
escola 

Ensino 
fundamental (1º 

a 4º Série) 

Ensino 
fundamental (5º 

a 8º série) 

Ensino médio 
(antigo 2º 
grau) 

Ensino 
superior 

Qual o grau de 
escolaridade de seus 
Pais? Pai 

2,0% 26,5% 23,0% 31,8% 16,7% 

Tabela 2.1 – Perfil sociocultural 2014 Escolaridade do Pai 

 

Conforme demonstra a tabela 3 do ano de 2015, quanto à formação das 

mães, o nível de escolaridade predominantemente do ensino médio 32,5%, seguido 

do ensino fundamental 27,2%, e um destaque que apenas 1,8% pontua não possuir 

escolaridade, ficando na mesma faixa que os pais. Se comparado com o ano de 

2014,  tabela 3.1, os dados são bem próximos e se mantiveram na mesma faixa. 

 

 

Pergunta Não 

frequentou 

escola 

Ensino 

fundamental (1º 

a 4º Série) 

Ensino 

fundamental (5º a 

8º série) 

Ensino médio 

(antigo 2º grau) 

Ensino superior 

Qual o grau de 
escolaridade de 
seus Pais? Mãe 

1,8% 27,2% 21,4% 32,5% 17,1% 

 

Tabela 3 – Perfil sociocultural 2015  Escolaridade da Mãe 

 

Pergunta 

Não 
frequentou 
escola 

Ensino 
fundamental (1º 

a 4º Série) 

Ensino 
fundamental (5º 

a 8º série) 

Ensino médio 
(antigo 2º 
grau) 

Ensino 
superior 

Qual o grau de 
escolaridade de seus 
Pais? Mãe 

1,9% 25,3% 22,1% 32,7% 18,0% 

 

Tabela 3.1 – Perfil sociocultural 2014  Escolaridade da Mãe 
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Em ralação a Tabela 4 de 2015, a mesma aponta à forma de pagamento das 

mensalidades predominante 55,1% usam os programas do Governo como Prouni/ 

Fies para dar continuidade aos estudos, 20,6% é o próprio  discentes que consegue 

pagar, e apenas 18% dependem dos pais/família para pagar. Se comparado com a 

tabela 4.1, que apresenta os dados de 2014, os percentuais se mantem bem 

próximos, e nos perfis. 

 

Pergunta Pais / família Eu 

mesmo 

Divido com meus 

pais / família 

Prouni / 

Financiamento / FIES 

Outros 

Atualmente qual é a 
PRINCIPAL forma de 
pagamento da sua 
mensalidade? 

18,0% 20,6% 4,5% 55,1% 1,8% 

 

Tabela 4 – Perfil sociocultural 2015 –   Pagamento Mensalidade 

Pergunta 
Pais / 
família 

Eu 
mesmo 

Divido com meus 
pais / família 

Prouni / 
Financiamento / 

FIES Outros 
Atualmente qual é a 
PRINCIPAL forma de 
pagamento da sua 
mensalidade? 

16,9% 18,8% 3,3% 59,4% 1,6% 

 

Tabela 4.1– Perfil sociocultural 2014 –  Pagamento Mensalidade 

 

Em relação a Tabela 5 do ano de 2015, quando ao estado civil dos discentes, 

observa-se que 76,9%  são solteiros, e 19,2% são casados ou moram junto com 

alguém. Dados estes, muito similares à tabela 5.1, do ano de 2014, com pouca 

discrepância de valores.  

 

Pergunta Solteiro(a) 
Casado(a)/Mora junto 

com alguém Desquitado(a)/divorciado(a) Viúvo(a) Outro 
Qual o seu 
estado civil? 

76,9% 19,2% 2,7% 0,1% 1,0% 

 

Tabela  5 – Perfil sociocultural 2015 –   Estado civil 

 

 

 

 



22 

Pergunta Solteiro(a) 
Casado(a)/Mora junto 

com alguém Desquitado(a)/divorciado(a) Viúvo(a) Outro 
Qual o seu 
estado civil? 

76,9% 19,1% 2,7% 0,1% 1,2% 

 

Tabela  5.1 – Perfil sociocultural 2014 –   Estado civil 

 

Com relação à Tabela 6 do ano de 2015, aponta-se que 52,9% de discentes 

ainda moram com os pais, 20,85 com esposa/marido/filhos e 10,1% em república, 

dados próximos aparecem na tabela 6.1, do ano de 2014, onde os percentuais, tem 

poucas variações, permanecendo nas mesmas faixas. 

 

Pergunta 
Com os 
pais 

Com esposa/marido e 
com filhos 

Com 
parentes 

Com amigos/Em 
república Sozinho 

Atualmente, com quem 
você reside? 52,9% 20,8% 6,6% 10,1% 9,7% 

 

Tabela  6 – Perfil sociocultural 2015 –   Com quem reside 

 

Pergunta 
Com os 
pais 

Com esposa/marido e 
com filhos 

Com 
parentes 

Com amigos/Em 
república Sozinho 

Atualmente, com quem 
você reside? 53,8% 19,9% 6,8% 9,6% 9,9% 

 

Tabela  6.1 – Perfil sociocultural 2015 –   Com quem reside 

 

Observando a Tabela 7, referente à 2015, quanto ao principal meio de 

transporte utilizado pelo discente para ir às aulas, 70,5% dizem ser ônibus ou van, 

23,7% dizem ser carro, e 5,6% à pé ou de bicicleta. Se comparado com o ano de 

2014, tabela 7.1, os alunos utilizaram os mesmos recursos para se locomoverem às 

aulas. 

 

Pergunta Ônibus/Van Carro/Moto Metrô/Trem 
A 

pé/Bicicleta Barca/Balsa 
Qual o PRINCIPAL meio de transporte 
que você mais utiliza para vir às aulas? 

70,5% 23,7% 0,1% 5,6% 0,1% 

 

Tabela  7 – Perfil sociocultural 2015 –   Principal meio de transporte 

que utiliza para ir às aulas 
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Pergunta Ônibus/Van Carro/Moto Metrô/Trem 
A 

pé/Bicicleta Barca/Balsa 
Qual o PRINCIPAL meio de transporte que 
você mais utiliza para vir às aulas? 

70,3% 25,0% 0,1% 4,5% 0,2% 

Tabela  7.1 – Perfil sociocultural 2014 –   Principal meio de transporte 

que utiliza para ir às aulas 

 

Quanto a Tabela 8, referente ao ano de 2015, 75,5% dos discentes dizem que 

o principal local onde acessam à internet é em casa, seguido de 10,9% que acessam 

no trabalho. Embora o celular seja uma realidade em grande parte da vida dos 

discentes, apenas 0,4% acessam a internet por ele. Na tabela 8.1, onde retrata os 

dados do ano de 2014, os percentuais ficaram bem próximos, permanecendo nas 

mesmas faixas. 

 

Pergunta 
Em 
casa 

Na 
faculdade/universidade 

No 
trabalho Outros 

Não acessa a 
internet 

Por favor, assinale qual o 
PRINCIPAL local de onde você 
acessa à internet: 

75,5% 9,0% 10,9% 4,1% 0,4% 

 

Tabela  8 – Perfil sociocultural 2015 – Principal local onde acessa à Internet 

 

Pergunta 
Em 
casa 

Na 
faculdade/universidade 

No 
trabalho Outros 

Não acessa 
a internet 

Por favor, assinale qual o PRINCIPAL 
local de onde você acessa à internet: 

74,7% 9,8% 11,6% 3,7% 0,3% 

 

Tabela  8.1 – Perfil sociocultural 2014 – Principal local onde acessa à Internet 

 

 

Quanto ao gráfico 9, aponta-se dados de 2015, onde diz que 45,1% dos discente 

utilizam o notebook para o acesso à internet, 27,8% os smartphones, 16,5% o 

desktop. Comparando com a tabela 9.1, os equipamentos se mantém mas os 

percentuais modificam bastante, ficando: 51,2% utilizam o notebook como principal 

equipamentos, em seguida 19,3% os desktops e 16,5% os smartphones, estes dois 

últimos equipamentos invertem suas posições e nos mostram que em 2015, os 

smartphones estão sendo mais utilizados. 
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Pergunta Desktop Notebook Smartphone Tablet Outros 
Por favor, assinale qual o PRINCIPAL equipamento 
utilizado para acessar a internet: 

16,5% 45,1% 27,8% 2,4% 8,2% 

 

Tabela  9-  Perfil sociocultural 2015 – Principal equipamento que acessa à Internet 

 

Pergunta Desktop Notebook Smartphone Tablet Outros 
Por favor, assinale qual o PRINCIPAL equipamento 
utilizado para acessar a internet: 

19,3% 51,2% 16,5% 2,7% 10,3% 

 

Tabela  9.1 – Perfil sociocultural 2014 – Principal equipamento que acessa à Internet 

 

Na tabela 10 aponta-se que 48,4% dos discentes tem uma ocupação de 

trabalho, mas ainda há uma porcentagem bem significante 42,6%% que está fora do 

mercado o que alertou  a CPA que mesmo sendo oferecido um número expressivo 

de vagas  através do E3 (programa de Estágio e emprego) ainda demanda maiores 

estudos e acompanhamento para inserção dos alunos no mercado de trabalho e 

veio a confirmar na tabela 10.1, como o índice de desemprego subiu.  

 

Pergunta Não Sim, como 

funcionário 

Sim, como 

estagiário 

 
Você esta trabalhando atualmente? 42,6% 48,4% 9,0% 

 

Tabela  10 – Perfil sociocultural 2015 –  Tem ocupação com trabalho? 

 

Pergunta Não Sim, como funcionário 

Sim, 
como 

estagiário 
Você esta trabalhando 
atualmente? 

37,5% 53,1% 9,4% 

Tabela  10.1– Perfil sociocultural 2014 –  Tem ocupação com trabalho? 

 

Na tabela 11 aponta que 61% dos discentes não estão trabalhando na área de 

seu curso. 22,2% dos discentes comentaram que estão trabalhando na área do 

curso mesmo antes de iniciar suas atividades de trabalho. Há ainda uma 

porcentagem 16,8% que iniciou suas atividades loborais após iniciar seu curso 

superior.  Se comprar com 2014, tabela 11.1, os percentuais estão um pouco mais 

baixos. 
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Com intuito de ajudar estes alunos que não estão atuando na área, a 

coordenadora da CPA, aumentou o numero de visitas às empresas da cidade e 

região, com intuito de aumentar este banco de vagas, possibilitando que o aluno se 

reinsira no mercado, dentro de sua área de atuação.  

 

Pergunta Sim, já estava na área 

quando comecei o 

curso superior 

Sim, comecei a 

trabalhar depois que 

comecei o curso superior 

Não, estou trabalhando 

em outra área, diferente 

de meu curso 

Você está trabalhando na área em 

que está cursando sua graduação? 22,2% 16,8% 61,0% 

 

Tabela 11– Perfil sociocultural 2015 –  Trabalho na área. 

 

Pergunta 

Sim, já estava na 
área quando comecei 

o curso superior 

Sim, comecei a 
trabalhar depois 
que comecei o 
curso superior 

Não, estou 
trabalhando em outra 
área, diferente de meu 

curso 
Você está trabalhando na área 
em que está cursando sua 
graduação? 

24,1% 18,3% 57,6% 

 

Tabela 11.1 – Perfil sociocultural 2014 –  Trabalho na área. 

 

A CPA se posicionou em 2015 fazendo reunião com seus membros,  

coordenadores, gestores e representantes de turma buscando verificar os resultados 

da pesquisa para um maior entendimento, além disso apoia seus estudante em suas 

necessidades sociocultural, perfil condizente com o propósito da instituição que é 

levar o conhecimento e a formação de forma inclusiva apoiada no ensino de 

qualidade e objetivo de educar para transformar o cidadão e consequentemente a 

sociedade.  
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2  DESENVOLVIMENTO 
 

A  Avaliação Institucional do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora para 

o ano de 2015 buscou acompanhar o resultado das avaliações anteriores, tendo em 

vista que o processo avaliativo implantado segue a mesma linha desde o ano de 

2008, e ampliou a análise através dos resultados obtidos no ENADE, uma vez que 

realizaram a avaliação em 2010 os cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Educação 

Física, e todos obtiveram CPC 3 (dado divulgado ao final de 2011 e que, por essa 

razão, pautou diversas ações ao longo de 2012). 

Os cursos de Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing, Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Direito 

e Administração, cursos que realizaram o ENADE em 2012, tiveram o resultado 

divulgado no segundo semestre de 2013. Ainda que os resultados anteriores tenham 

sido todos mantidos (CPC 3) ou aumentados – o que aconteceu com os cursos de 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda com CPC 4 e com Marketing, também CPC 

4, a coordenação da CPA esteve em contato com as coordenações dos cursos 

acima destacados para discutir tais resultados e vislumbrar a necessidade da 

implementação de medidas. 

Em 2013, foi a vez dos cursos da área da saúde realizarem o ENADE que 

teve seu resultado divulgado e 2014 com  Fisioterapia  saindo de nota 02 para 03  e  

os cursos Odontologia, Educação Física  e Enfermagem mantendo a nota 03. 

Em 2015 foi a vez dos cursos de Administração, Direito, Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda, CST Logística, CST Gestão de Recursos Humanos, CST 

Marketing, CST em Design Gráfico, CST em Moda tendo os cursos sido convocados 

pela CPA para realização de auto avaliação e conscientização entre, reitoria do 

Centro Universitário e coordenação de curso, corpo docente e discentes. A CPA 

também acompanhou os eventos realizados para preparação dos alunos durante 

todo o ano de 2015. O resultado somente será divulgado em 2016.  

Como referência e parâmetro, utilizou os quesitos já dimensionados em 

pesquisas anteriores visando à comparação de resultados, e ainda a busca de novos 

indicadores em sintonia com as pesquisas realizadas pelo Ministério de Educação, 

na me dida em que os instrumentos se tornaram mais precisos e confiáveis, tendo 

em vista que um maior número de informações e avaliações proporciona uma visão 
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mais ampla do estado em que a Instituição se encontra, e a participação dos 

diversos públicos tornou-se mais efetiva. 

Além disso, com base nos quesitos supracitados, a auto avaliação para 2015 

buscou não só a discussão no âmbito interno da CPA bem como a participação de 

seus pares visando à atuação mais efetiva preconizada pela Lei Nº 10.861, de 14 de 

abril de 2004, que instituiu o SINAES. De 5.052 alunos ativos no segundo semestre 

de 2015, responderam à pesquisa um total de 4.012 alunos, o que resulta em um 

percentual de cerca de 79% de respondentes. Este percentual aponta uma melhoria 

no trabalho de conscientização proposto pela CPA, considerando que são estes 

dados do dia anterior ao término do prazo de realização da Avaliação Institucional 

(2015) e considerando que a Avaliação do mesmo semestre do ano anterior teve 

uma adesão em torno de 65%. 

A CPA acredita esse incremento no número de respondentes à ampla 

divulgação das melhorias implementadas a partir da avaliação de 2012; acredita-se 

que, ao visualizar a importância dos dados da avaliação para a gestão da IES, os 

alunos se sintam mais motivados a dar a sua opinião. Abaixo é possível visualizar os 

flyers que foram distribuídos pela Instituição esclarecendo sobre o papel da CPA no 

primeiro e segundo semestres de 2015, respectivamente, mantendo o padrão para 

identidade das ações da CPA. 
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Flyer – 2015.1 

 

 



29 

 

 

Flyer – 2015.2 
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2.1 Eixo 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1.1 Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação Institucional 

   

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
               RESULTADOS ALCANÇADOS MELHORIAS 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES  

Renovar os membros 
representantes do corpo 
docente e discente na CPA  

Eleição de membro 
discente. 

 Dificuldade em ter 
participação e pouco 
envolvimento dos alunos 
na CPA. 

  A eleição foi feita entre 
representantes de turma, que já 
são legitimamente pré-eleitos por 
seus pares para representa-los. 

Através da inserção dos 
novos representantes, foi 
possível uma maior 
participação dos mesmos 
nas reuniões e muitas 
sugestões. 

  
 Eleição de membro 
docente.   

 Renovação dos professores 
participantes é importante para a 
legitimidade e transparência da 
comissão. 

 Professores mais 
atuantes nos processos 
de resoluções e 
sugestões de melhorias 

 
 

Campanha de 
sensibilização de alunos 
e professores. 
 

Dificuldade de sensibilizar 
o corpo discente para a 
participação na pesquisa. 
 

Ampla participação do corpo 
docente e das coordenações. 
 

 Campanha realizada 
através dos flyers 
apresentados na seção 2 
deste relatório 
 relação aos períodos 
anteriores a CPA está 
conseguindo 
conscientizar os alunos 
para participarem . 
 

Atualização do mural da 
CPA 
 

A comunicação, 
especialmente com o corpo 
discente, não é tão eficaz 
por esse meio quanto o é 
pelos meios eletrônicos 

Possibilidade de atualização 
constante das melhorias 
implementadas. 

Alunos, buscando os 
resultados nos murais. 
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 Ampliação da quantidade 
de reuniões 
 

As reuniões deixam de 
ser Bimestrais e passam 
a ser  mensais. 
 

Dificuldade para realização 
da reunião com a 
participação dos membros 
da comunidade. 
  

 Acompanhar os 
acontecimentos do mês 
para ação imediata.. 

 Utilizar efetivamente os 
resultados para o 
planejamento e gestão da 
Instituição. 
 

 Repassar à direção e 
aos gestores todas as 
recomendações da CPA 
no sentido da melhoria 
da gestão da instituição. 

  
 

  
 

 As recomendações 
compõem boa parte das 
ações descritas ao longo 
desse relatório, divididas 
nas dimensões do 
SINAES. 

Divulgar os resultados das 
Avaliações. 
 

Divulgar os resultados 
por meio de flyer 
impresso, reunião com 
representantes de turma 
e  e-mail. 
  

A divulgação dos resultados 
provoca uma maior 
confiabilidade de toda a 
comunidade acadêmica no 
processo avaliativo. 

Campanha realizada 
através dos flyers 
apresentados na seção 2 
deste relatório 

Analisar o ISA – Índice de 
Satisfação dos Alunos 
 
 
 

 Acompanhamento do 
ISA 
 

 2015.1, e 2015.2 o ISA 
continuou o mesmo. Não 
havendo aumento.  
  

Apresentação dos dados 
comparando as 
semestralidade  para os 
gestores e tomadas 
decisões para aumentar o 
indicador. 

Produzir 
semestralmente 
relatório detalhado dos 
itens que compõem o 
ISA para ser repassado 
à Direção.  

Possibilidade de maior interação 
com a Direção no sentido da 
elaboração de melhorias para os 
pontos fracos 

Plano de melhorias criado 
e sendo cobrando em 
reuniões semanais 

Promover a 
Regulação e avaliação 
MEC, subsidiando as 
avaliações de cursos 

Análise dos dados do 
ENADE de 2015  com 
proposição de ações 
para melhoria dos 
resultados. 
 

 
 

  
 

Acompanhamento de 
atividades realizadas 
pelos coordenadores, 
com intuito de discutir 
todos os temas do 
Enade. 
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Acompanhar processo 
de reconhecimento dos 
cursos de Engenharia 
de Produção e 
Engenharia Civil 
  

 
Aumento na procura pelos 
cursos  
 
 

 
 
 

Dar continuidade ao 
acompanhamento da 
pesquisa de clima 
 

Aplicação de 
questionário para todos 
os funcionários pelo 
setor de Gestão de 
Pessoas.  

Controle do clima organizacional 
visando ações de melhoria do 
mesmo. 
 

Premiação aos 
professores que mais 
publicaram artigos na 
instituição. Abertura dos 
semestres com café 
Gourmet. 

 

 



34 

 

 
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 as 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, quanta a 

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 oferecidos pela instituição.  

Por entender esta importância, seguem os dados do Índice de Satisfação do 

aluno, das últimas avaliações desenvolvidas na unidade. 

 

Tabela 12 - ISA  (ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO ALUNO) 

 

Critérios de Seleção:  

Instituição: CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO JUIZ 
DE FORA  

Tipo de Avaliação: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Ano Média Campus 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 

 

Observando os dados de 2015. 1 e 2015.2, percebe-se que o índice de 

satisfação do aluno se manteve o mesmo mas se comparado com o ano anterior, 

nos dois períodos, houve um acréscimo no mesmo, fruto de um trabalho contínuo 

realizado, pela CPA, gestores, coordenadores de curso e professores. Embora o ISA 

tivesse se mantido o mesmo em 2015, a média de professores caiu um pouco, o que 

nos fez estratificar mais detalhadamente os dados para propormos melhorias, mas a 

satisfação geral/média do campus melhorou. 



35 

 

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 o primeiro e segundo semestres de 2015.1 e 

2015.2. 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 nos últimos 2 semestres, o que permite 

acompanhar a satisfação do discente no período. 

 
 

Tabela 13 - Satisfação com Infraestrutura – 2015.1 
‘ 
 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

4,0% 6,8% 24,7% 34,2% 30,4% 1.643 

2015.1 

Tabela 13.1 - Satisfação com Infraestrutura – 2015.2 
 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

3,6% 5,4% 23,6% 35,9% 31,5% 1.592 

 
 

Ao considerar os percentuais que tiveram nota 5 e 4 (extremamente satisfeito 

e satisfeito) na tabela 13, alcançamos um percentual de satisfação em torno de 

64,6%, tendo um aumento com relação à tabela 13.1, onde tem-se uma indicação de 

uma satisfação em torno de 67,4 pontos percentuais. Ou seja, no ano de 2015, 

cerca de 67% de todos os alunos da IES se mostraram satisfeitos com a estrutura 

interna. É preciso ressaltar que esses dados não serviram para que a Instituição 

deixasse de se preocupar com mais melhorias e novas propostas, muitas 

anunciadas em 2015, mas que serão implementadas somente a partir de 2016. 

 

Tabela 14 – Satisfação com Biblioteca 2015.1 
 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

3,2% 6,2% 21,1% 32,2% 37,4% 1.491 
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Tabela 14.1 – Satisfação com Biblioteca 2015.2 
 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

3,0% 6,6% 20,2% 34,3% 35,9% 1.478 

 
 

 A análise a se fazer aqui, levando em conta o mesmo critério usado no item 

anterior (soma dos índices percentuais das notas 5 e 4), mostra uma aumento na 

satisfação do aluno com relação à biblioteca. De um semestre pra outro, houve uma 

variação clara: 69,6% de satisfação no primeiro semestre 2015, tabela 14  e 70,2% 

de satisfação no semestre de  2015.2, tabela 14.1. É bem verdade que essa não é 

uma alta de grande proporção, mas, significa que houve uma pequena melhora. 

Acreditamos que a principal observação que se pôde verificar foi com relação ao fato 

da necessidade de mais atendente para o horário noturno sendo atendido 

prontamente pela direção da Faculdade, com essa ação, houve um crescimento nos 

dados quanta à satisfação. 

   

Tabela 15 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, 
aparelhos de datashow, retroprojetores, etc.) – 2015.1  

 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

3,0% 6,6% 20,2% 34,3% 35,9% 1.478 

 

Tabela 15.1 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, 
aparelhos de datashow, retroprojetores, etc.) – 2015.2  

  

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

6,1% 7,3% 23,0% 29,4% 34,2% 1.641 

 
A percepção que se faz é a de que houve um aumento em percentual 

considerando-se o primeiro semestre de 2015 – tabela 15, e o segundo semestre de 

2015- tabela 15.1. No segundo primeiro semestre, o quesito avaliado teve 70,2% de 

satisfação do aluno, enquanto no segundo semestre esse percentual diminuiu para 

63,6%. A CPA analisou que essa baixa de satisfação, devido a IES ter feito  a 

aquisição de 17 aparelhos de TV tela LED e 10 novos aparelhos de Datashow, 
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instalados no final do ano 2014, mas ainda algumas salas precisando de 

equipamentos novos. Assim este índice de insatisfação, antes que cresça mais, 

serão propostas melhorias aos gestores da unidade, em reunião com a 

coordenadora da CPA. 

Tabela 16– Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 
informática – 2015.1 

 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

6,7% 8,0% 19,7% 26,0% 39,5% 1.607 

 

Tabela 16.1 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 

informática – 2015.2 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

5,6% 8,5% 20,4% 26,7% 38,8% 1.560 

 

Sobre os laboratórios, percebeu-se também que a satisfação dos alunos, 

continuou a mesma. Analisando a tabela 16, o índice de satisfação ficou em torno de 

65,5% em 2015.1, este mesmo índice de 65,5% se mantem em 2015.2 – tabela 

16.1, ou seja, não houve queda nos dados tabulados. Ficou um questionamento 

sobre o não aumento da satisfação, já que foi verificado pela CPA em reuniões, teve-

se um  Upgrade de máquinas no Lab. de Infraestrutura  e Arquitetura de Redes 

(quantidade e qualidade). Passou a contar com 15 máquinas STI. Upgrade de 

máquinas no Lab. de Redes (qualidade). Além de 25 novas máquinas da DELL 

(anteriormente STI). Upgrade dos laboratórios 108 (31 novas máquinas da DELL), 

lab. 110 (25 novas máquinas da DELL) e Lab. PG II (326) (25 novas máquinas da 

DELL). O processo deu maior agilidade para os laboratórios. 

 

Tabela 17 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua Unidade – 2015.1 
 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

16,5% 12,4% 25,0% 24,5% 21,8% 1.595 
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Tabela 17.1 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua Unidade – 2015.2 
 
 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

15,4% 
11,7
% 

23,3
% 

25,5
% 

24,0% 1.578 

 
 

As tabelas acima demonstram a melhora significativa sentida pelos alunos e 

confirmada no aumento considerável dos percentuais de satisfação dos mesmos, 

em relação aos semestres de 2015.1 e 2015.2, onde teve-se de satisfação na 

secretaia da unidade,  46,3% no primeiro semestre do ano de 2015, tabela 17 e 

49,5% de satisfação no segundo semestre de 2015, tabela 17.1. A melhora na 

satisfação dos alunos se deu com mudança de layout do espaço de atendimento, 

frequentes treinamento 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 na faculdade.   Além de uma 

mudança nas rotinas diárias dos colaboradores, além de um trabalho de 

hospitalidade que se tem desenvolvido em projeto criados pelos próprios funcioários. 

Isso não significou que o item acima relacionado deixou de ser preocupação. Muito 

ao contrário, a coordenação da CPA continua atenta. A qualidade percebida no 

atendimento da Secretaria de alunos tem tido atenção constante da CPA junto à 

direção do Campus. Trata-se de um  indicador  que sempre desponta com os 

menores índice nas avaliações sendo pauta e preocupação nas reuniões da CPA. A 

melhora significa que estamos no caminho certo mas que também não se poderá 

deixar de fazer acompanhamento. 

Quanto à limpeza e manutenção do campus, seguem os dados dos períodos 

2015.1 e 2015.2: 

Tabela 18 – Condição de limpeza e manutenção da unidade – 2015.1 

 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO BRANCO 
(MG) 

5,6% 5,3% 18,6% 28,6% 41,9% 1.643 

 

Tabela 18.1 – Condição de limpeza e manutenção da unidade – 2015.2 
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Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO BRANCO 
(MG) 

4,1% 4,8% 18,5% 28,6% 44,0% 1.591 

 

As tabelas acima demonstram a melhora significativa nos percentuais de 

satisfação dos alunos, em relação aos semestres de 2015.1 e 2015.2, quanto a 

limpeza e manutenção da unidade. Houve um aumento considerável de 70,5% no 

primeiro semestre do ano de 2015, tabela 18, para  72,6% de satisfação no segundo 

semestre de 2015, tabela 18.1. 

A CPA, já havia apresentados os dados de insatisfação dos alunos no período 

de 2015.1, mas acompanhando as mudanças proposta pelos gestores, no que tange 

a equipe de limpeza, foram: troca da prestadora de serviço, troca do coordenador da 

equipe, aumento do número de funcionários e um acompanhamento diário de rotina, 

com verificações posteriores dos gestores da unidade, o que pode ter contribuído 

para este aumento significativo desta satisfação. 

Quanto as condições de limpeza dos banheiros, também era um item 

identificado pela CPA, que precisava de melhorias. Com esta mesma equipe mais 

entrosada e dinâmica, foi possível conseguir: 

 

Tabela 19 - Limpeza dos banheiros - 2015.1 

 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

12,4% 8,3% 21,3% 23,4% 34,6% 1.640 

 

Tabela 19.1 - Limpeza dos banheiros - 2015.2 

 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

9,3% 7,9% 20,4% 24,5% 37,8% 1.586 

 

A tabela 19, indica que 58% dos alunos estiveram satisfeitos com a limpeza 

dos banheiros no semestre de 2015.1 e na tabela 19.1, tem-se um percentual de 
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62,3% dos alunos satisfeitos com a limpeza dos banheiros, um aumento 

considerável em se tratando de limpeza, já que era um item preocupante em 

semestres anteriores. Os membros da CPA, em reunião no final de 2015, concluíram 

que a causa principal dessa satisfação estão nas mudanças proposta pelos 

gestores, no que tange a equipe de limpeza, onde foram feitas as trocas da equipe 

prestadora de serviços, troca do coordenador da equipe, aumento do número de 

funcionários e um acompanhamento diário de rotina, com verificações posteriores 

dos gestores da unidade, o que pode ter contribuído para este aumento significativo 

desta satisfação. E proporcionalmente comparando às tabelas 21 e 21.1, teve-se o 

mesmo percentual de crescimento. 

No quesito que envolve a internet e sua velocidade nos laboratórios, foi 

identificado que: 

Tabela 20 – Satisfação com a velocidade de internet: nos laboratórios? 2015.1 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - 
Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

12,7% 9,5% 21,5% 23,5% 32,7% 1.426 

 

Tabela 20.1 – Satisfação com a velocidade de internet: nos laboratórios? 2015.2 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 - 
Extremamente 

Satisfeito 
Total de 
Respostas 

RIO 
BRANCO 
(MG) 

11,0% 10,5% 22,3% 23,3% 32,9% 1.354 

 

A análise a se fazer aqui, levando em conta o mesmo critério usado no item 

anterior (soma dos índices percentuais das notas 5 e 4), mostra que não houve 

mudanças no índice de satisfação do aluno com relação à velocidade de internet nos 

laboratórios. De um semestre para outro, se manteve o percentual de 56,2% de 

satisfação, isso comparando o primeiro semestre 2015, tabela 20  e o segundo 

semestre de  2015, tabela 20.1. 

É preciso destacar que a análise dos quesitos acima mencionados vem tendo 

melhorias e os alunos já reconhecem que a IES esta se empenhando quanto as 

mesmas. Vale ressaltar  que os alunos em sua maioria têm tablets, net book; 

notbook, aypad; smartpfone  levando a um congestionamento na rede wifi que  e no 
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link mesmo tendo ampliação do link de internet, que passou de 4MB para 6MB e 

ainda conseguimos manter a satisfação no mesmo patamar. 

Quanto à satisfação aos Docentes, aponta-se o resultado à seguir: 

 

Tabela 21 - Satisfação quanto aos Docentes 2015.1 

Satisfação quanto aos Docentes 2015.1 

1 - 
Extremame

nte 
Insatisfeito 2 3 4 

5 - 
Extrema
mente 
Satisfeit

o 
Total 10,2% 8,3% 19,0% 22,5% 40,0% 

Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do Professor 4,1% 2,8% 8,2% 15,1% 69,9% 

Competência didática do Professor (para ensinar, desenvolver habilidades e despertar interesse 
pela disciplina) 

6,9% 5,6% 13,8% 20,7% 52,9% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor 5,1% 3,9% 11,4% 19,4% 60,2% 

Planos de Ensino apresentados pelos professores considerando os seguintes aspectos: 
objetivos, metodologias de ensino, critérios de avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina 

4,9% 6,0% 24,1% 29,3% 35,7% 

Pontualidade e assiduidade às aulas 2,8% 4,3% 19,8% 37,3% 35,8% 

Quanto à utilização pelo Professor dos planos de aula disponíveis no webaula (conteúdos, 
indicação do material didático, atividades estruturadas e casos concretos, etc) 

7,1% 6,0% 16,7% 22,5% 47,7% 

Satisfação com a clareza com que o professor apresenta o Plano de Ensino da disciplina 
(objetivos, procedimentos de ensino e de avaliação, conteúdos e bibliografia) 

6,1% 6,5% 14,8% 23,1% 49,6% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores abaixo 6,2% 5,1% 12,8% 22,1% 53,8% 

 

Tabela 21.1 - Satisfação quanto aos Docentes 2015.2 

Pergunta 

1 - 
Extremame

nte 
Insatisfeito 2 3 4 

5 - 
Extrema
mente 
Satisfeit

o 
Total 11,7% 10,0% 19,1% 22,1% 37,2% 
Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do Professor 4,4% 3,1% 9,8% 16,0% 66,8% 

Competência didática do Professor (para ensinar, desenvolver habilidades e despertar 
interesse pela disciplina) 

6,9% 5,7% 15,0% 19,9% 52,5% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor 4,8% 4,2% 12,0% 18,9% 60,1% 

Planos de Ensino apresentados pelos professores considerando os seguintes aspectos: 
objetivos, metodologias de ensino, critérios de avaliação, conteúdos e bibliografia da 
disciplina 

4,6% 6,4% 24,7% 31,9% 32,4% 

Pontualidade e assiduidade às aulas 3,2% 4,7% 20,6% 36,8% 34,8% 

Quanto à utilização pelo Professor dos planos de aula disponíveis no webaula (conteúdos, 
indicação do material didático, atividades estruturadas e casos concretos, etc) 

7,0% 6,3% 17,3% 22,6% 46,9% 

Satisfação com a clareza com que o professor apresenta o Plano de Ensino da disciplina 
(objetivos, procedimentos de ensino e de avaliação, conteúdos e bibliografia) 

6,1% 6,7% 15,4% 22,9% 48,8% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores abaixo 6,4% 5,6% 13,6% 22,0% 52,4% 

A tabela 21, que se encontra acima, apresenta uma pequena variação 

decrescente no desempenho dos professores e sua contribuição para a satisfação 

do corpo discente,  e esta se encontra em 74,38%. Se comparado com a tabela 

21.1, os itens são avaliados em 73,21% de satisfação, entre os itens  Extremamente 

Satisfeito e Satisfeito por parte dos alunos. 

Dois itens que apresentaram resultados abaixo de 70%,forma: item 4 (Planos 

de Ensino apresentados pelos professores considerando os seguintes aspectos: 
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objetivos, metodologias de ensino, critérios de avaliação, conteúdos e bibliografia da 

disciplina) saiu de 65% em 2015.1, para 64,3%, em 2015.2, um retrocesso em niveis 

percentuais, e o item 6 (Quanto à utilização pelo Professor dos planos de aula 

disponíveis no webaula (conteúdos, indicação do material didático, atividades 

estruturadas e casos concretos, etc) saiu de 70,2% em 2015.1 para 69,5%, em 

2015.2, uma queda pequena mas que pode significar ue a CPA, deverá verificar o 

que pode ser feito para estes índices se elevarem. 

Entretanto, de uma maneira geral, podemos considerar como bom o resultado 

como pode ser observado pelo quadro acima, embora com ligeiras quedas na 

maioria dos indicadores, o que já alerta a CPA para verificar onde se encontra o 

nicho dessa queda na satisfação.
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 2.2  Eixo 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1 DIMENSÃO 1 - A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
               RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES  

Manter a divulgação da 
missão institucional da 
Estácio Participações 
  

Divulgação da missão em 
reunião geral com os 
funcionários e docentes 
 

 O mesmo 
trabalho ou outro 
semelhante não 
era realizado com 
o corpo discente 
 

 Possibilidade de 
esclarecer aos 
professores e 
funcionários acerca dos 
objetivos institucionais 

A divulgação de forma continua se 
dá para não deixar sempre latente  
os objetivos institucionais. 

  
 

   Permite materializar e 
tornar sempre presente 
para a comunidade 
acadêmica à missão da 
Estácio. 

 Esta ação permite a divulgação da 
Missão da Estácio para o corpo 
discente. 
 

 
 
Implementar as metas 
institucionais propostas 
no PDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorização do curso de 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 
 
 

 
Ainda não foi 
publicada a 
portaria de 
autorização no 
Diário Oficial da 
União. 
 

 
Grande demanda pelo 
curso na cidade, 
comprovada pela 
demanda que já existe 
por esse curso na 
modalidade EAD do 
pólo Juiz de Fora da 
UNESA. 
 

 

 
Solicitação do aumento de 
vagas para os cursos de 
Odontologia e Direito 
 

 A demanda por esses 
cursos é crescente na 
cidade e região. 
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Recebimento das comissões 
para o reconhecimento dos 
cursos de Logística e 
Odontologia e autorização 
do curso de Medicina. 
 

Portarias de 
reconhecimento e 
autorização ainda 
não publicadas. 
 

No caso de Logística e 
Odontologia, os 
relatórios das 
comissões apontaram 
reconhecimentos com 
nota 4. 
 

 

 
Construção de novas salas 
de aula no quarto andar do 
prédio e locação de seis 
salas de aula.  

 Adequação do espaço 
tendo em vista a 
ampliação do número 
de alunos e a 
maturação do curso de 
Psicologia. 
 

Essa ação visa à expansão da 
infraestrutura prevista no PDI. 
 
E para atender ao Centro 
Universitário 

 

 

 

 

 

. 
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2.2.2.  DIMENSÃO 3 - A responsabilidade Social da Instituição  
  
 
 Considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 

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

 

 

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS 
               RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES  

Promover Inclusão 
social  
 

Ofertas de Bolsas Comercial 
para os alunos mais carentes, 
de acordo com regulamento de 
bolsas da Faculdade.  

Bolsa Comercial é válida para o 1º 
período. 

Oportunidade para alunos 
com dificuldades financeiras 
de ingressarem na faculdade.  
  

Participar de 
programas de inclusão 
do governo. 

Ampliação das bolsas PROUNI. 
 
  

Redução na evasão dos 
alunos de baixa renda. 
 

 

 

Divulgação do FIES – Crédito 
subsidiado pelo Governo aos 
alunos de baixa rena   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implantação do setor de 
alternação na Justiça Federal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Há uma professora/advogada 
responsável pela orientação 
aos alunos que estagiam no 
local, prestando informações 
ao público bem como dando 
início a processos judiciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de convênio 
celebrado com o Tribunal 
Regional de Justiça 
Federal da 1ª Região, o 
curso de Direito da 
Estácio de Sá de Juiz de 
Fora se tornou 
responsável pelo núcleo 
de primeiro atendimento 
(setor de atermação) da 
Justiça Federal em Juiz de 
Fora. 
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Saúde 
 
 
Curso de Enfermagem 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Acompanhamento, diagnóstico 
local em saúde e atendimento a 
comunidade próxima ao 
território da IES. Os 
atendimentos foram realizados 
nos meses do calendário 
acadêmico da IES, sendo 
realizado na UBS (unidade 
básica de saúde)- Cruzeiro do 
Sul com parceria com a Clínica 
Escola de Fisioterapia para 
promover a referencia em 
atendimento na atenção 
secundária e a contra 
referencia na atenção primária 
em saúde. Na UBS foram 
realizadas ações educativas 
em prevenção de males do 
tabagismo, etilismo - 
relacionando as disfunções 
respiratórias e metabólicas. 
Grupos de Gestantes - para as 
lombalgias, Grupos de Idosos – 
quedas (medidas de 
prevenção).     

Promover a referencia em 
atendimento na atenção 
secundária e a contra 
referencia na atenção primária 
em saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mutirão do preventivo nas 
cidades vizinhas de Santos 
Dumont e Simão Pereira em 
parceria com as unidades de 
atenção primária saúde de Juiz 
de  Fora. Campanhas de 
vacinação, participação SIPAT 
supermercados Carrefour, 
Bretas. Sindicato do comércio  

Divulgar o curso e levar 
conhecimento à comunidade. 
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Ampliação do Atendimento 
Odontológico 
 
  

Em 2014, foram realizados 
cerca 13 mil atendimentos nas 
clínicas da FESJF. 
 

Incluindo atendimento de 
implantes 

Desenvolvimento do Projeto de 
Extensão sobre Upycicling 
(reaproveitamento, reutilização 
e reciclagem) no curso de 
Design de Moda 
 
  
 
   

O projeto objetiva 
identificar a gestão dos 
resíduos sólidos gerados 
pelas indústrias de 
confecção de Juiz de 
Fora, visando à 
verificação da 
sustentabilidade na 
produção industrial e a 
preservação dos recursos 
ambientais locais. 

 
Fortalecimento do Grupo de 
estudos do curso de 
Fisioterapia que forma o Grupo 
de apoio a portadores de 
Parkinson e a pacientes com 
problemas ósseos e 
ortopédicos. 
  

O Grupo faz atendimentos 
semanais à comunidade com 
o objetivo da melhoria na 
qualidade de vida dos 
pacientes assistidos. 
 
 
 
  

Educação Ambiental e 
consumo sustentável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doação de 
equipamentos 
 

Implantação de horta orgânica 
na unidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melhoria na qualidade de 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainda estamos 
aprendendo sobre tema 
de grande relevância e 
precisamos nos 
aprofundar. 
 
 
 
 
 

Doação de equipamentos e 
mobiliário de descarte. 
 
 

Material depreciado. 
 
 
 

Mesmo depreciados os 
equipamentos são de grande 
valia para instituições com 
recursos precários. 

Creches,  escolas publicas 
e casas de apoio à 
famílias abaixo da linha da 
pobreza. 
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Implantação do 
Programa e Gestão 
Sócio-Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Campanha de Arrecadação de 
alimentos 
 

Aderência às campanhas. 
 
 

Apoio à comunidades 
carentes 
  

Conscientização constante de 
redução de consumo de 
energia pelo desenvolvimento e 
implantação da campanha de 
consumo responsável 
  

Conscientização para 
funcionários e familiares. 
 
 
 
  

Medição diária de consumo de 
água buscando desvios que 
venham a sugerir vazamentos  

Troca imediata de válvulas 
de descarga e torneiras com 
defeito  

Captação de água de chuva 
 
 
 
 
 

Projeto em fase de planejamento 
 
 
 
 
 

Economia do recurso. 
 
 
 
 
  

Manter a oferta de 
serviços à comunidade 
por alunos e 
professores dos cursos 
e graduação e pós 
graduação.. 
 
 
 
   

Propicia ao aluno a vivência 
prática, aliada ao senso de 
pertencimento comunitário. A 
demanda da comunidade 
tem aumentado à medida 
que os serviços se tornam 
mais conhecidos. 
 
 
 

São exemplos: o 
atendimento nos escritório 
modelos de Direito, 
Design Gráfico, 
Publicidade e 
Propaganda, Jornalismo, 
Administração, além das 
clínicas de Odontologia e 
Fisioterapia. 
 

Facilitar as formas de 
acesso à IES 

Realização de vestibulares em 
escolas, empresas e em 
cidades próximas 

 Facilitação do acesso ao 
processo seletivo e 
ampliação da área de 
abrangência da IES. 
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Promover mecanismos 
financeiros de estímulo 
à permanência 

Ampliação da equipe de 
atendimento do FIES na 
instituição 

 Possibilidade de atendimento 
aos alunos de menor renda e 
diminuição da inadimplência 

 

 
 
 
Desenvolver 
Projetos  
Acadêmicos 
vinculados à ações 
Sociais 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
 

� Projeto realizados: 
� Sorrir para Foto 
� Perspectiva de um 

programa de 
reabilitação Funcional 
em Neurogeriatria 

� Educar em Saúde 
Bucal 

� Atendimento Clínico 
De Pacientes com 
Disfunção 
Temporomandibular 

� Planejamento de 
Comunicação do Lar 
dos Idosos Santa 
Luíza de Marillac 

� A 
desinstitucionalização 
no município de Juiz 
de Fora 

� O uso da avaliação 
neuropsicológica na 
identificação precoce 
do déficit cognitivo em 
pacientes com 
Parkinson 

� Educação em Saúde 
� O uso da avaliação 

neuropsicológica na 

 
 
 
Dificuldade em obter 
os registros completos e evidências 
das ações realizadas. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Todos os projetos promovem 
atendimentos e orientações 
a população de JF e região 
em diversas áreas de 
atuação, contribuindo para 
ações de Cidadania e 
Cultura para o público 
envolvido.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alguns projetos foram 
finalizados em julho de 
2015 e outros tiveram 
início em agosto de 2015 
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identificação precoce 
do déficit cognitivo em 
pacientes com 
Parkinson 

� Oficina de Memória 
 

 
Ações Sociais em 
Comunidades de JF 
e região 
 
 
 
 

 
Ações de orientação em 
Saúde foram realizadas em 
diversos bairros da cidade 
 em parceria com a prefeitra 
de JF: 
 
– Evento CAIC - bairro 

Santa Cruz 
– Integração dos Bairros 
– Bairro Santa Cruz e Bairro 

Linhares 
 

Falta de disponibilidade docente e 
de alunos para desenvolver 
atividades de extensão em horários 
alternativos. 
 
 

Estas ações envolvem o Eixo 
Cultura, Cidadania e Meio 
Ambiente, proporcionando 
experiências diversas aos 
alunos em meio à sociedade, 
além de levar benefícios 
sociais para a comunidade. 
 

  

 
Ações de 
Sustentabilidade e 
Responsabilidade 
Social 
 
 
  
  
  

 
Foram realizadas diversas 
ações de Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade na 
Unidade Estácio JF e na 
Escola Estadual Dilermando 
Cruz – bairro Linhares: 

– Palestra sobre 
conscientização ambiental e 

sustentabilidade 
– Direito e Cidadania 
– Customização de 

Roupas 
– Orientação em Saúde 

da Mulher 
–  Orientações para 

atletas amadores e 

 
 
Envolver e estimular a participação 
constante dos docentes em 
atividade de extensão. 
 
 
 
 
 

 
Diversas orientações e 
ações socio-ambientais 
realizadas para 
a população envolvida nos 
Eventos. 
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recreacionais 
� Doação Solidária - 

Doação de sangue 
� Orientação para 

doação de Medula 
Óssea 

� Atividades Recreativas 
 
 
 

� Ações na Semana 
Acadêmica de Design 
de Moda e Design 
Gráfico: 

� Exposição e Oficina de 
desenvolvimento de 
novos produtos com 
reaproveitamento de 
objetos descartáveis 
(garrafa PET, papelão, 
embalagens - para 
novos usos e funções 
UPCYCLING) 

� Palestra "Mais 
inspiração e menos 
transpiração" - crie 
com facilidade e 
noção de custo 

 

Organização e coleta dos objetos 
para as atividades propostas. 
 
 
 

Importante ação Sócio-
ambiental, com ensino e 
orientação sobre reciclagem 
 
 
 
 

 

Arrecadação de Livros 
Dia da Criança 2015 
 
 

Campanha em parceria com a 
Clínica de Psicologia para 
criação do CAPS INFANTIL 
"Prateleira de Sonhos" 
 
 

Espaço físico para armazenamento 
dos livros arrecadados 
 

Arrecadação de cerca de 
400 livros para atendimento 
público a crianças e 
adolescentes 
 
 

 

Atendimento ao 
público nos 
laboratórios e clínicas 
da Estácio JF 
 

 
Atendimento ao público 
externo realizado pelos 
Estágios Supervisionados e 
aulas práticas das disciplinas 

 
 
Espaço físico para as práticas de 
atendimento do alunos em Estágios 
Supervisionados 

 
 
Atendimentos diversos 
prestados à comunidade de 
JF e região, com cerca de 
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oferecidas pelos cursos da 
Unidade: 

� Atendimento 
Odontológico a 
pacientes 

� Atendimento ao 
público no Núcleo de 
Prática Jurídica 

� Atendimentos na 
Clínica Escola de 
Fisioterapia 

� Práticas pedagógicas 
em disciplinas do 
curso de Fisioterapia, 
Enfermagem e 
Odontologia 

 

 
 
 
  

2000 indivíduos beneficiados 
anualmente 
 
 
 

Makers do Bem 2015 - 
Transformar Lixo 
Eletrônico em 
Brinquedo 
 
 
 

Ação de Natal Makers do Bem 
(coleta de lixo eletrônico, 
desmontagem e 
transformação de lixo 
eletrônico em brinquedos). 
 
 
 
 

Doação e conscientização sobre a 
importância do reaproveitamento 
de Lixo Eletrônico 
 
 
 

 
Foram realizados cerca de 
30 brinquedos de qualidade 
para serem Doados e, ainda, 
recuperação de um 
computador completo com kit 
multimídia do lixo eletrônico, 
PC que será também doado 
para uma escola carente. 
 
 

 

 

 Em 19 de fevereiro de 2016, um pouco antes do fechamento do presente Relatório, em atendimento à “Mobilização da 

Educação para o combate ao Aedes Aegypti e contra o Zika”, como parte do grande movimento institucional realizado em todas as 

IES do Grupo Estácio, a IES aderiu ao Pacto da Educação Brasileira contra o Zika, no esforço nacional de combate ao Aedes 

Aegypti e ao zika. 
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Síntese dos EIXOS 3,4 e 5  

2.3  Eixo 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 
2.3.1 Dimensão 2-  Política para o Ensino,  Pesquisa e  Extensão 
 
 A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo 

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

   

� Ampliação e melhoria da entrega de material didático gratuito para os alunos. 
� Consolidação da Biblioteca Virtual através da ampliação da rede wireless no 

segundo andar do prédio da unidade. 
� Criação de várias ações para sensibilização acerca do ENADE tais orientação aos 

professores para informar aos alunos e sanar dúvidas acerca do exame. Criação do 
Comitê. Organização de dois simulados presenciais, aplicação de atividades 
especiais em disciplinas focais, realização de quiz com questões do Enade, além de 
recepção dos alunos no dia da prova, com ampla participação corpo docente. 
 

� Realização de convocação individual de cada representante de turma que irá 
realizar a prova e esclarecimento, pelo coordenador do curso sobre as dúvidas da 
avaliação para que o representante seja um focal de estímulo para essa ação. 

� Oficina semanal de costura e customização na CAPS Central. 
� Terceira abertura da Semana do Doador – Parceria HEMOMINAS  
� Acompanhamento, diagnóstico local em saúde e atendimento a comunidade 

próxima ao território da IES. Os atendimentos foram realizados nos meses do 
calendário acadêmico da IES, sendo realizado na UBS (unidade básica de saúde)- 
Cruzeiro do Sul com parceria com a Clínica Escola de Fisioterapia para promover a 
referencia em atendimento na atenção secundária e a contra referencia na atenção 
primária em saúde. Na UBS foram realizadas ações educativas em prevenção de 
males do tabagismo, etilismo - relacionando as disfunções respiratórias e 
metabólicas. Grupos de Gestantes - para as lombalgias, Grupos de Idosos - quedas 
(medidas de prevenção).    

� No curso de Fisioterapia, a clínica escola passou por uma. Os aparelhos da clínica 
foram reparados e novos materiais de uso e consumo foram adquiridos.  

� Ampliação de mais um laboratório do quarto andar de fisiologia do exercício. 
� Acrescido novos equipamentos no laboratório de microbiologia e imunologia. 
� Realizadas duas edições do Seminário de Pesquisa em Comunicação, em que 

todos os alunos matriculados na disciplina TCC apresentaram seus os resultados 
preliminares de seus trabalhos para uma banca de professores 

� Atendimentos; Audiências realizadas; Processos Ativos; Diligências realizadas 
(publicações). O NPJ desenvolveu a Semana do Consumidor, onde alunos e 
professores orientadores estiveram à disposição para atendimentos sobre direito do 
consumidor no Campus. O NPJ também teve uma atuação importante nas 
visitações externas: Policia Federal, TRT- Belo Horizonte, TJMG – belo Horizonte, 
Justiça Federal – Juiz de Fora. 
 

� Em agosto, a coordenadora e o pró reitor administrativo foram para Salvador, pois a 
seccional da Bahia sediou as apresentações dos cursos perante Conselho Federal 
da OAB, apresentação na qual fomos muito elogiados, principalmente pelos bons 
índices de aprovação nos Exames da OAB. No último Exame tivemos índices de 
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aprovação que chegaram perto dos 40%, o que nos coloca entre as primeiras 
faculdades em aprovação em Juiz de Fora. Contando que são oito (!faculdades na 
cidade, são índices excelentes. 

� Reestruturação dos conteúdos de várias disciplinas e criação de novas disciplinas 
eletivas; debate interno acerca da qualidade dos cursos.  

 
� Sistematização do ciclo de visitas técnicas do curso de Enfermagem 

 
� Aumento da regularidade das reuniões dos NDE´s para um mínimo de uma por mês. 
� Dia D – evento surpresa de criação em Design 
� Prática extensiva à comunidade - Palestra Agosto Negro (abertura do evento 

realizada no auditório da Estácio, abrindo a atividade para a comunidade) 
� Integração ao PGSA - Evento com repercussão na mídia local, dando visibilidade 

aos cursos e à instituição. 
� Realização do quinto Madrugadão Criativo em novembro. 
� Renovação de Reconhecimento Direito, conceito 4 

 

PESQUISA / EXTENSÃO 
 
Trabalhos aceitos e publicações no final do último semestre – Divulgados no 
Boletim de Pesquisa Nacional: 

 
• Profa. Andreia Stenner – Seminário Mineiro “ Psicologia na Saúde Pública” 
Profissional Destaque PFJF/2015 

 
• Professora Andreia Stenner – Seminário Mineiro “Psicologia na Saúde 

Pública” Profissional Destaque PFJF/2015. 
 

• Professora Juliana Oliveira Gomes (Psicologia, FESJF/MG): artigo 
"Normalization procedure for the Baptista Depression Scale - Adult 
Version (EBADEP-A): transferring of norms" publicado na revista Avances 
en Psicología Latinoamericana, Bogotá, Colômbia. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79932029005. 

 
• Professora Elza Maria Goncalves Lobosque (Psicologia, Estácio FESJF/MG): 

comunicação "As implicações éticas no processo de avaliação 
psicológica: elaboração de laudos e diagnósticos" apresentada no VII 
Congresso de Psicologia da Zona da Mata e Vertentes e XI Encontro 
JuizForano de Psicologia, em Minas Gerais, em 28 de agosto de 2014. 

 
• Professora Daniela Olimpio de Oliveira (Direito, Estácio FESJF/MG): livro 
"Desjudicialização, acesso à justiça e teoria geral do processo", 
publicado pela editora Juruá. 

 
• Professora Daniela Olimpio de Oliveira (Direito, Estácio FESJF/MG): palestra 
"Protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa" apresentada no 1º 
Congresso de Direito Tributário de Juiz de Fora e Região, em Minas Gerais, 
de 03 a 05 de setembro de 2014. No concurso de artigos promovido pelo 
congresso, a professora foi premiada com o primeiro lugar pelo artigo 
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intitulado "Tipologia do contribuinte indireto: investigação da posição subjetiva 
"de fato" na relação jurídico-tributária à luz da legalidade tributária e da 
capacidade contributiva". 

 
• Professora Aline Silva Correa Maia Lima (Jornalismo, FESJF/MG): 
comunicação "Representações da periferia: pensar o audiovisual e a 
possibilidade de desarticulação de discriminações" apresentada no XI 
PosCom – Seminário de Alunos de Pós‐Graduação da PUC‐Rio, no Rio de 
Janeiro, de 05 a 07 de novembro de 2014. 

 
• Professora Renata Prado Alves Silva (Jornalismo, Estácio FESJF/MG): 
"Reading the News: Understanding Reading Habits and their Correlation 
with Social Media Usage Among Brazilian Journalism Students", artigo 
aceito para apresentação no evento Bridging Gaps ‐ Higher Education, Media 
and Society, em Toronto, Canadá. 

 
• Professor Emerson Rodrigues Duarte (Educação Física, FESJF/MG): artigo 
"Profissionalização no futebol: um estudo com adolescentes" publicado 
na Revista Brasileira de Futebol. 

 
• Professora Aline Maia (Jornalismo, FESJF/MG): comunicação "Juventudes 
e contemporaneidade: as mídias sociais como nova forma de manejo da 
sociabilidade" apresentada na conferência Mobilizing at the Margins: 
Citizenship, Identity and Democracy, em Nova Orleans, EUA. 

 
• Professora Aline Maia (Jornalismo, FESJF/MG) et al: artigo "Celebridades 
do Passinho: mídia, visibilidade e reconhecimento dos jovens da 
periferia" aceito para publicação no Livro Compós 2015 “Cultura Pop”. O livro 
será lançado no próximo Encontro Nacional da Compós - Associação 
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação -, em Brasília, 
em junho de 2015. 

 
• Professora Melissa Ribeiro de Almeida (Jornalismo, Design Gráfico; 

FESJF/MG): artigo "Modos de interação e processos cognitivos na TV 
Social" publicado na revista Rumores (ECA-USP). Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/Rumores. 

 
• Professora Aline Maia [Jornalismo, Estácio FESJF/MG]: palestra convidada 
“Comunicação, consumo e representações: um estudo sobre estratégias 
de visibilidade entre jovens favelados” ministrada no Colóquio Mídia e 
Minorias: da Representação à Produção da Alteridade, na UFRJ/RJ. 
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• Professor Anderson Vieira -    Resumos expandidos publicados em anais 
de congressos VIEIRA, A. L. N.; ALVES, C. F. O uso de soluções 
tecnológicas sustentáveis na oferta de serviços de internet para a inclusão e 
desenvolvimento social em comunidades rurais. In: VII Seminário de Pesquisa 
da Estácio, 2015, Rio de Janeiro. Seminário de Pesquisa da Estácio. Rio de 
Janeiro: Estacio, 2015. v. 1. p. 111. 

 
• Professor Anderson Vieira  -  Artigo completo publicado em 
periódicos VIEIRA, A. L. N.. Arduino como interface em automação industrial: 
capacidades e limitações. Atas da 10 Conferencia Iberica de Sistemas e 
Tecnologias de Informação, v. Vol 2, p. 199, 2015 

 
• Professor Anderson Vieira  -  Artigo completo publicado em 
periódicos VIEIRA, A. L. N.; KESSLER, J. L. ; SILVA, D. M. ; AMORIM, L. ; 
SANTOS, Y. . Software livre como ferramenta pedagógica no gerenciamento 
e mediação do processo de ensino em laboratórios de 
informática. Contributions to the uses of Technologies for Learning, v. 1, p. 
343, 2015. 

 
• Professores Anderson Luiz Nogueira Vieira, José Luiz de Andrade Kessler, 

Douglas Machado Silva [Redes de Computadores, Estácio FESJF/MG]: 
comunicação "iTalc : software livre como ferramenta pedagógica no 
gerenciamento e mediação do processo de ensino em laboratórios de 
informática", será apresentada na CCITA 2015 (VII Joint Conference on 
Technologies for Learning), em Miami, de 22 a 24 de julho de 2015. 

 
• Professor Marcio Iscold Dutra [Logística, Está- cio FESJF/MG]: comunicação 
“A aderência do modelo de excelência em gestão em organizações com 
comportamento organizacional sociotécnico”, apresentada no XI 
Congresso Nacional de Excelência em Gestão, no Rio de Janeiro, de 13 a 14 
de agosto de 2015. 

 
• Professor Marcio Iscold Dutra [Logística, Estácio FESJF/MG]: comunicação 
"A influência das culturas organizacionais na adoção de sistemas de 
gestão da qualidade: um estudo de caso em empresas projetizadas", 
será apresentada no XXII Simpósio de Engenharia de Produção, em São 
Paulo, em 09 de novembro de 2015. 

 
• Professora Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo, Estácio FESJF/MG]: 

comunicação "Representações e identidades juvenis na ‘Batalha do 
Passinho’", apresentada no XIV Congresso Ibero Americano de 
Comunicação -IBERCOM 2015, em São Paulo, de 30 de março de 2015 a 02 
de abril de 2015. 
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• Professora Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo, Estácio FESJF/MG]: 
artigo “Celebridades do passinho: mídia, visibilidade e reconhecimento 
dos jovens da periferia” publicado no livro Cultura Pop. 

 
• Professora Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo, Estácio FESJF/MG]: 
artigo "Olhares sobre a periferia: um ‘passinho’ sobre “A ponte” na 
“Batalha” por desarticulação de discriminações" publicado na Revista 
Tríade -Comunicação, Cultura e Mídia, volume 3, nº 5.  

 
• Professora Renata Prado Alves Silva [Jornalismo, Estácio FESJF/MG]: artigo 
"Catalogação social, leitura de livros e sociabilidade: apontamentos para 
novas prá- ticas de leitura" aceito para publicação na Revista Brasileira de 
História da Mídia, Edição 8, julJo/dezembro de 2015. 

 
�         Professor Romualdo Costa-  Artigo completo publicado em 
periódicos BRAGA, E. S. ; COSTA, Romualdo Monteiro de Resende . 
Imagem e Movimento: Implementando o Movimento Autônomo através do 
Arduíno e OpenCV.. Caderno de Estudos em Sistemas de Informação, v. 4, p. 
10, 2015. 

 
• Professor Romualdo Costa-  Artigo completo publicado em 
periódicos MORENO, Marcio Ferreira ; DE RESENDE COSTA, ROMUALDO 
MONTEIRO ; SOARES, Luiz Fernando Gomes . Interleaved Time Bases in 
Hypermedia Synchronization. IEEE Multimedia, v. 22, p. 68-78, 2015. 

 
• Professor Emerson Rodrigues Duarte [Educação Física, Estácio FESJF/MG]: 
artigo "Programa de identificação e desenvolvimento de estudantes 
talentosos: o uso de múltiplas fontes de informação no processo de 
identificação" publicado na revista IDEACCIÓN, revista em espanhol sobre 
superdotação, vinculada ao Centro Huerta Del Rey para identificação, 
acompanhamento e investigação no campo da superdotação e do talento na 
cidade de Valladolid, Espanha. 

• Professora Annaelise Fritz Machado. Artigo completo publicado em 
periódico.MACHADO, Annaelise Fritz; FARIA; Thayana. Intitulado Feira Do 
Estudante De Juiz De Fora: uma apresentação do evento de 2013, sob a 
ótica de sua organização.”, apresentado no IV Congresso Internacional de 
Turismo do IPCA, no Palácio Vila Flor em Guimarães, nos dias 3 a 5 
dezembro de 2015. 

• Professora Annaelise Fritz Machado. Artigo completo publicado em periódico. 
MACHADO, Annaelise Fritz; PENA, Simone. Intitulado Os Eventos como 
Ferramenta de Marketing, apresentado no IV Congresso Internacional de 
Turismo do IPCA, no Palácio Vila Flor em Guimarães, nos dias 3 a 5 
dezembro de 2015. 
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• Professora Mara Conceição. Participou do V Simelp. Simpósio Mundial de 
Língua Portuguesa - Lecce, Itália e do Conpedi - Congresso Participação, 
Democracia e Cidadania na perspectiva do Direito Iberoamericano - Marid. 

  

 

PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 Cursos de Pós com modelo atualizado; dialogando com as diferentes áreas 

do conhecimento, promovendo novas parcerias e produções científicas, visando 

fomentar práticas inovadoras de ensino e aprendizagem 

 

 
2.3.2 Dimensão 4 - A comunicação com a Sociedade 
 

� Participação de representantes da FESJF em eventos públicos locais, 

estreitando a relação com parceiros.  

� Realização de visitas a empresas e sindicatos de Juiz de Fora e região em 

busca de novos convênios.  

� Divulgação da FESJF em jornais e informativos de instituições locais, como     

associações e sindicatos. 

� Realização de convênios com organizações públicas e privadas e ações 

sociais em bairros e bem comum com a prefeitura, ações para Mariana. 

� Em 2015, a Ouvidoria recebeu 05 chamados, sendo 100% deles atendidos 

dentro do prazo e respondidos diretamente pelos responsáveis por cada 

setor. 

 

2.3.3 Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Estudantes. 

 

� Melhorar o atendimento dos alunos referentes à secretaria acadêmica. 

� Reforma do espaço físico e implantação de quiosques de autoatendimento. 

� Incremento no programa de monitorias, ampliando a oferta de vagas para 

monitores. 

� Ampliação do número de Oficinas de Leitura para promover o nivelamento de 

alunos com dificuldades em Língua Portuguesa 
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� Divulgação da atuação do Apoio Psicopedagógico para auxílio aos alunos 

com dificuldades de aprendizagem. 

� Manutenção das interpretes de Libras custeadas pela instituição para os 

alunos com deficiência auditiva. 

 

 

2.4 Eixo 4  POLÍTICAS DE GESTÃO 

2.4.1 Dimensão 5 - Políticas de Pessoal 

� (05 professores foram premiados), boletim de Pesquisa, cadastros docentes 

para Agência de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (ADITEC), 

entre outros informativos. 

� A FESJF contemplou 05 docentes com bolsas em 2014 sendo 01 de 

mestrado 04 de doutorado 

� Continuidade do PIQ Formação, programa de Incentivo à Qualidade Docente 

pela mantenedora que utiliza a plataforma online para promover cursos livres 

aos professores. 

� Premiação das melhores práticas pedagógicas. 

� Distribuição de novas bolsas de estudo de pós-graduação para os 

colaboradores 

 

2.4.2 Dimensão 6 - Organização e Gestão da Instituição 

� Reuniões periódicas do CONSEPE. 

� Gestão Transparente da IES 

� Realização periódica das reuniões dos colegiados de curso, com participação 

de discentes eleitos como representantes de turma.  

� Realização mensal de reuniões dos Núcleos Docentes Estruturantes de cada 

curso 

� Manter a rotina de reuniões da CPA 

� Realização, dentro de cada curso, de eleição para membro discente do 

colegiado, bem como do discente representante no CONSEPE 

� Aprimorar os Pilares: Gente, Comercial, Administrativo Financeiro,. 

� Manter o Pilar Acadêmico 
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2.5 Eixo 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

2.5.1 dimensão 7 -  Infraestrutura Física 

Ampliação da cobertura; Aumento do número de livros; Aumento do espaço físico; 

Ampliação de oferta de salas; Ampliação da acessibilidade; Melhoria de qualidade 

de aulas do curso de Psicologia. Potencialização das praticas e atendimento à 

comunidade. Melhoria de qualidade de aulas dos cursos de D Moda e Design 

Gráfico. 

 

Deste modo, será possível estabelecer coerência e continuidade entre os 

dados apresentados, facilitando o desenvolvimento do relatório de autoavaliação, 

bem como o processo avaliativo em sua integralidade. 

 

 

3 IMPACTO DA AUTOAVALIAÇÃO NA GESTÃO 

 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA é uma comissão de representação 

acadêmica que tem como objetivo coordenar e articular o processo de autoavaliação 

do Centro Universitário Estácio Juiz e Fora. O trabalho da CPA orienta-se pela 

análise das dez dimensões, destacando-se as metas relacionadas às três áreas: 

avaliação interna, externa e ENADE. Compete à Comissão Própria de Avaliação: 

 

� Estimular o envolvimento da comunidade acadêmica na elaboração e no 

desenvolvimento da proposta avaliativa através de encontros de formação e 

capacitação dos agentes envolvidos, reuniões, palestras, seminários, entre 

outros; 

� Conduzir o processo de planejamento da autoavaliação, definir prazos, a 

divulgação dos seus resultados e condução das ações de melhoria sugeridas 

no próprio processo de autoavaliação; 

� Coordenar e articular o processo de autoavaliação interna do Centro 

Universitário Estácio Juiz de Fora; 
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� Acompanhar o processo de sistematização, disponibilização e prestação das 

informações do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, solicitadas pela 

CONAES/INEP/MEC; 

� Promover a integração e coerência dos instrumentos de informação das 

práticas avaliativas; 

� Deliberar sobre assuntos relativos ao processo de autoavaliação Centro 

Universitário Estácio Juiz de Fora e propor melhorias ao mesmo; 

� Zelar pela lisura, transparência e participação democrática do processo de 

autoavaliação; 

� Acompanhar os objetivos elaborados a partir da Avaliação Institucional; 

� Executar outras ações inerentes ao processo de autoavaliação. 

 

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma 

avaliação interna com todos os alunos, professores, coordenadores e gestores, 

através do Questionário eletrônico, veiculado no SIA. A partir dos resultados obtidos, 

disponíveis igualmente no SIA – Sistema de Informações Acadêmicas -, a CPA, em 

parceria com todos os gestores, prepara quadros, gráficos e tabelas que permitem 

um estudo comparativo de linha histórica referente ao desempenho dos professores, 

à avaliação das disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura – inclusive 

acervo bibliográfico. 

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das 

metas e objetivos por eles definidos, quanto dos resultados obtidos nas avaliações 

interna e externa servem de subsídio para a implementação de ações de melhoria 

voltadas ao Ensino, ao aprimoramento dos Projetos Pedagógicos, à Pesquisa, à 

Extensão, ao redirecionamento das ações de capacitação docente, à atualização e 

manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais. 

 

Ressalta-se que a CPA não atua somente no momento e para a aplicação da 

autoavaliação, sua função vai muito além e, desta forma, deve estar presente em 

vários momentos em que a avaliação pode contribuir para um melhor planejamento 

ou tomada de decisão. 
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Além disso, a CPA contribui para o processo de avaliação externa junto às 

Coordenações de Curso, fornecendo subsídios para o melhor conhecimento das 

condições de oferta dos cursos e respectivas sugestões para a melhoria permanente 

desses. No desenvolvimento do processo de Autoavaliação, os Coordenadores de 

Curso também exercem importante função, analisando o resultado da avaliação de 

cada docente e discutindo com eles as ações de melhoria, quando couber, e 

analisando com  o Colegiado e o NDE os resultados da avaliação externa: ENADE e 

Avaliação de Curso, além dos resultados semestrais da autoavaliação. 

Assim, todas as ações descritas anteriormente compõem o trabalho conjunto 

existente entre CPA, Direção, Gestores, Coordenadores e órgãos Colegiados do 

Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, desde as aparentemente simples 

realizações sobre maior divulgação dos benefícios aos alunos, por exemplo, como 

descrito, até a elaboração e implantação do Plano de Melhorias. . 

 

 

3.1 UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 

O processo de Autoavaliação é realizado no Centro Universitário Estácio Juiz 

de Fora através de meios de sensibilização, como reuniões, debates, divulgação de 

informações sobre a avaliação e das formas de participação através de cartazes e 

do site institucional, instrumentos de coleta de dados, como a aplicação de 

questionário de pesquisa com questões de múltipla escolha e as formas de 

divulgação dos resultados, como as 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. 
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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 discutirem 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 para consulta e fonte de dados para um maior 

conhecimento sobre a Instituição e a comunidade acadêmica. 

Os Relatórios Anuais da CPA 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 destes 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, resultando 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 
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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 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. 

Desta forma, a Instituição tem buscado a garantia de informações precisas, 

imediatas e em linguagem acessível à comunidade acadêmica 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 
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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 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 as 

necessidades acadêmico-administrativas e com os planos de expansão da 

Instituição. 

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 inter-relação de todos os itens citados. Todas as ações dentro 

dessas dez dimensões se tornam mais efetivas à medida em 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. 
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4  PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2016 
 
Legenda 

(N) Objetivos Novos para 2016 

(NC) Não concluídos - de 2015 

(AP) Ação Permanente 

 

Dimensão Ti Objetivos Ações 

 
 
 
 
 
 
 

D1 

AP Acompanhar a 
implantação das 
metas do PDI 

- Incluir esse tema na pauta de todas as reuniões 
da CPA 
- Manter contato permanente com a Direção da 
IES para possibilitar esse acompanhamento 
- Elaborar os planos de ação que possibilitam 
planejar as ações a partir da análise do cenário, 
alimentados por dados de avaliações atuais e 
anteriores. 

N Divulgação dos 
principais itens do 
PDI para toda a 
comunidade 
acadêmica 

- Ampliar a 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). 

A Atualizar as práticas 
pedagógicas 

- Manter o fluxo de encontros dos órgãos 
colegiados e dos Núcleos Docentes Estruturantes 
- A partir do trabalho desses núcleos, promover 
atualização do Projeto Pedagógico Institucional 
- Utilizar os resultados da Autoavaliação e das 
avaliações externas como subsídios para a revisão 
do PPI 

N Atualizar dados do 
perfil do ingressante 
e do formando 

- Promover análise do Questionário 
Socioeconômico da Avaliação Interna, separando 
os dados das turmas ingressantes e das turmas 
concluintes, para possibilitar análise comparativa 
dos perfis citados. 

    
 
 
 
 
 

D2 

   AP Incentivar a 
diversificação de 
atividades e 
metodologias  
 

Desenvolvimento de atividades extra-classe, extra-
curriculares e complementares de todos os tipos 
visando a multiplicidade de metodologias e 
experiências aos alunos, através do E3. 
 

AP 

Incentivar a 
produção científica 
 
 

- Acompanhar a periodicidade da Revista Estação 
Científica e a consolidação do CEP – Comitê de 
Ética em Pesquisa – implantado em 2012. 
- Contribuir para a divulgação dos subsídios para 
pesquisa e participação em Congressos 
disponibilizados pela IES. 

AP 
Promover o ENADE 
 

Divulgação dos resultados do ENADE 2015 e 
proposição de medidas corretivas, como o plano de 
Melhorias para o curso de Redes de Computadores. 

 Promover a Ampliar a divulgação dos cursos de extensão 
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AP 

Pesquisa e a 
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 
- Realizar a integração do S.I.A (Sistema de 
Informações Acadêmicas) para acompanhamento 
da evolução dos cursos de extensão (cadastro de 
alunos, cadastro de cursos oferecidos, cadastro de 
público externo). 
 

  AC Ampliar o Programa 
de Monitorias 

- Oferecer mais vagas de monitorias para todas as 
disciplinas com carga horária prática 
- Oferecer bolsa de 20% para os alunos monitores 

 
AC 
 
AP 

Consolidar a 
Iniciação Científica, 
implementando as 
políticas previstas 
no PDI 

- Ampliar o número de PIC´s – 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 
PIC´s. 

 AP Atualização 
Curricular 

- Promover o debate permanente sobre as 
necessidades de atualização curricular de todos os 
cursos da IES 

N 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. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3 

A  
 
 
Ampliar a atuação 
junto à comunidade 
com projetos de 
responsabilidade 
social. 

Fortalecer as relações da IES com o setor público 
e programas de inclusão social. 

A Reestruturar o setor de Pesquisa e Extensão. 

N - Retomar a realização das Ruas de Lazer em 
parceria entre o SESC e os cursos da área de 
Saúde. 

A Oferecer atividades extracurriculares com impacto 
na comunidade (projetos sociais), com bolsas de 
Extensão Acadêmica para os alunos participantes. 

A Consolidar a 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. 

A Ampliar as ações de 
apoio financeiro 

Consolidara política de bolsas. 
Manter os programas governamentais de incentivo 
ao acesso e permanência (FIES, PROUNI, Bolsa 
Escola da Família etc.). 
 
 

    AP Implantar práticas - Consolidar o PGSA – Programa de Gestão Sócio 
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sustentáveis de 
Gestão 

Ambiental. 
 

  NC Promover a inclusão 
de PNE´s 

Manter a contratação dos intérpretes de Libras 
para todos os alunos com deficiência auditiva da 
IES. 

    
 
 
 
 
 

D4 

AP 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. 

AP Ampliar 
aproximação com 
os demais setores 
da Educação na 
cidade e região 

 
- Participar das deliberações dos sindicatos da 
classe. 
- Realizar visitas em escolas e cursinhos 

 AP Ampliar a 
divulgação da 
Ouvidoria 

Promover divulgação externa da Ouvidoria, de 
forma que a sociedade possa utilizar essa 
ferramenta. 

AP Melhorar a 
comunicação 
interna 

Incentivar os docentes a participar do Conecta, 
rede própria da Estácio da qual já participam 
colaboradores administrativos. 

    
 
 
 
 

D5 

AP Qualificação do 
Corpo Docente 

- Ampliar o número de bolsas de mestrado e 
doutorado 
- Ampliar a divulgação dos Cursos do PIQ 
Formação Continuada 
- Manter contato direto entre o Apoio 
Psicopedagógico e  o Corpo Docente 

AP 

Incentivar a 
produção científica 
 
 

Acompanhar a 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. 

AP Capacitar 
continuamente o 
corpo técnico-
administrativo 

Desenvolvimento da política de capacitação na 
plataforma dos cursos de extensão. 
 

    
 
 
 
 
 

D6 

AP Garantir a 
periodicidade dos 
encontros dos 
órgãos Colegiados. 

Manter o fluxo das reuniões do CONSU, do 
CONSEPE, dos NDE´s, dos Colegiados de Curso, 
valorizando a representação discente. 

AP 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 para um debate avaliativo dos cursos 
e da IES. 

AP Consolidar o PEG – 
Programa de 
Excelência em 
Gestão 

Uma vez implantado (2012), criar mecanismos de 
verificação da sua implantação ao longo de 2016. 

AP 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. 
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D7 

C 

Melhorar a 
Infraestrutura física 
 
 
 
 
 
 

- Adquirir de softwares para utilização dos cursos 
em laboratórios e atualização dos computadores 
dos funcionários e laboratórios. 

N - Montar de nova Academia para o curso de 
Educação Física. 

A - Realizar a manutenção da qualidade dos 
laboratórios disponíveis e seus insumos. 

A - Ampliação e atualização do acervo através da 
bibliografia dos cursos com períodos ainda a serem 
implementados e atualização dos cursos já 
maduros. 

A - Realizar pintura externa do campus 

A - Ampliar a sala dos professores 

N

Ampliar a oferta de 
rede sem fio 
 

- Implantação de roteador interligando a rede 
acadêmica permitindo que os professores utilizem 
seus notebooks pessoais nas dependências da 
instituição, em especial no terceiro andar onde a 
rede ainda não foi implantada. 

N Promover economia 
de Energia Elétrica 
e Água 

- Promover campanha de conscientização junto a 
discentes, docentes e colaboradores para redução 
desses gastos, promovendo a sustentabilidade 

    
 
 
 
 

D8 
 

A Promover a 
Avaliação 
Institucional 

-Realização e acompanhamento das atividades 
avaliativas internas e externas. 

A Aumentar a adesão 
dos discentes à 
Avaliação 
Institucional para o 
mínimo de 65% 

- Confecção de um calendário de ações semestrais 
da CPA junto aos alunos como um todo, aos 
representantes e aos professores. 
 

A Discutir e propor 
soluções quanto 
aos itens não 
satisfatórios da 
Avaliação  

- Acompanhar junto aos gestores a implementação 
de melhorias em itens como atendimento aos 
requerimentos, atendimento na Secretaria de 
alunos, Aquisição de livros e atualização dos 
laboratórios 

A
Melhoria do ISA 
 

- Discutir, junto à Direção Geral e Acadêmica do 
campus, divulgação das melhorias e investimentos 
realizados 

N Discutir e propor 
soluções quanto 
aos itens não 
satisfatórios da 
avaliação 

Acompanhar gestores e coordenadores na 
implementação de melhorais referente aos itens 
não satisfatórios as avaliação.  

   
    

 
 
 

A Oferecer 
mecanismos 
financeiros de 

- Ampliar a divulgação do FIES 
- Ampliar a oferta de bolsas para os alunos 
calouros ingressantes que tenham restrições para 
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D9  

estímulo à 
permanência 

adesão ao FIES 
- Possibilitar a matrícula em sistema de créditos 

A 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 
- Manter a ampla divulgação das vagas de estágios 
e empregos, consolidando o Espaço E3 implantado 
em 2011. 
- 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). 

N 
 
N

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 

A

 
N 

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 implantado em 2012 

  AC Fortalecer a ação do 
Apoio 
Psicopedagógico 

- Promover sistemática divulgação do Apoio 
Psicopedagógico para os discentes. 

    
 
 
 
 

D10 

A Promover 
participação coletiva 
na gestão 
orçamentária 

- Construir o orçamento da IES a partir das 
demandas dos diversos atores da comunidade 
acadêmica 
- Incluir no orçamento recursos para atendimento 
às melhorias propostas pela CPA a partir dos 
resultados da Avaliação Interna 
- Submeter o orçamento da IES para aprovação 
dos seus órgãos Colegiados 

 AP Ampliar o diálogo 
com a Mantenedora 

- Promover contato constante entre os gestores da 
IES e a Mantenedora com o objetivo de melhorar as 
práticas de gestão do orçamento 

AP Garantir a 
sustentabilidade 
financeira 

- Promover acompanhamento específico das taxas 
de inadimplência 
- Ampliar a divulgação do FIES 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

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 ser dos gestores dos campi, dos coordenadores de curso e 

NDE. 

O papel da CPA tem se consolidado a cada dia na instituição, 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 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, que se reflete claramente na boa 

avaliação dos aspectos pedagógicos, onde quase 100% dos itens são avaliados 

como muito bom ou bom por mais de 85% dos alunos. Tal configuração reforça e 

estimula o trabalho dos membros da CPA na construção de uma instituição de 

ensino de excelência, e a implementação do Centro de Ensino e dos novos cursos, 

previstos no novo PDI sem dúvida trazem o desafio de manter e aumentar esta 

qualidade. 
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6 ANEXOS  
 
 

Alguns  Eventos realizados  com acompanhamento da CPA. 
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Desapega: Uma parceria com a Prefeitura e o Mister Shopping, montamos uma loja 

onde recebíamos doações de roupas para doações. A ação foi surpreendente, pois 

as peças arrecadadas foram de excelente qualidade. Acreditamos que isso tenha 

sido reflexo da montagem da loja e da divulgação em mídias sociais. 
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SIPAT-Palestras setembro  2015 
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PÓS- GRADUAÇÃO 

 
  
Boas vindas veteranos graduação                 Almoço empresarial divulgando a pós 

   
 
 
 

    

 
 
 

Palestra de aula inaugural Pós  -  recepção aos alunos 
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Palestra de aula inaugural Pós  -  recepção aos alunos 

 
 
 
 
 
 

PÓS – Reunião encerramento de ano com coordenadores de cursos e integrantes CPA  
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Reuião coordenadores de pós e membros CPA – Confraternização final de ano. 

 

    
. 
 
 
 
 

Reestruturação do laboratório multidisciplinar do 4º andar; 

   
 

Novo laboratório de prática da fisioterapia 
 

 

  
 
 

Novos equipamentos direcionados aos cursos de saúde 
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Novos equipamentos recebidos para os cursos de design de moda e design gráfico 

       
 
 

Novos livros para os cursos de Direto, Psicologia e Enfermagem 
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Adequação de espaços à nova programação visual da Estácio: Novas salas do 4º andar, salas 
do 3º andar, NPJ e Clinica de Fisioterapia 

 

          
 
 
Instalação de corrimãos por todos os andares e espaços da faculdade, atendendo à NBR 9050 
(acessibilidade 
 

     
 
 
Balanceamento do link acadêmico de internet gerando melhoria da eficiência da internet e, 
laboratórios 
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Agosto negro  
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