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RESUMO 

 

O presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional do Centro 
Universitário Estácio de Juiz de Fora, que tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas 
Acadêmicas: Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e Extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a 
Sociedade; e Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Estudantes. Eixo 4: Políticas de 
Gestão: Dimensão 5 – Políticas de Pessoal; Dimensão 6: Organização e Gestão da IES; e 
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira), em atendimento à Nota Técnica 
INEP/DAES/CONAES nº 065. O Documento, elaborado pela CPA tem como objetivo 
apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com base nas avaliações internas 
e externas realizadas em 2016. O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar 
as fragilidades e pontos fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Esse 
diagnóstico é importante instrumento para a tomada de decisões da IES e deve estar 
retratado neste Relatório. O Relatório é referência para a configuração e 
acompanhamento do PDI da Instituição. A autoavaliação da IES está consolidada no 
presente Relatório de Autoavaliação Institucional, que tem por finalidades fomentar a 
cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação externa. Esse 
Relatório é elaborado pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre os dados 
coletados nas pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações 
externas (cursos e IES, incluindo o ENADE) e os documentos oficiais da IES.  Considera-se 
ainda, para a avaliação da IES, o Índice de Satisfação do Aluno (ISA) e a Pesquisa de Clima 
Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social da IES. O 
Programa de Avaliação Institucional do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora atende 
às três esferas: docentes, discentes e estrutura funcional da IES. Os resultados da avaliação 
permitem a oportunidade de reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações e 
fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o 
desenvolvimento institucional. A CPA elabora pareceres relacionados às dez dimensões do 
SINAES avaliadas e recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os 
setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As 
oportunidades para melhorias e os pontos fortes identificados no processo de avaliação 
contribuem para a definição das estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados 
avaliativos contribuem para a avaliação do desempenho das estratégias e iniciativas 
implantadas no ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica ou a manutenção das 
estratégias desenvolvidas. Em função da avaliação, novas estratégias e iniciativas podem 
ser definidas para superar as fragilidades identificadas no processo de autoavaliação. A 
CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elabora documentação com informações relacionadas 
a esse processo (resultados das pesquisas, ENADE, pontos fortes e fracos e evolução dos 
indicadores institucionais) e os apresenta à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, 
com respectivos docentes e discentes, reavaliam e redefinem junto com os Gestores da 
IES, as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. A CPA acompanha os trabalhos dos 
Cursos e da IES para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos planos de ação, 
no sentido de efetivar e garantir os compromissos da Instituição para com a sociedade.  
Assim, todos os resultados avaliativos (internos e externos, incluindo o ENADE) são 
ferramentas gerenciais para a evolução da IES e para o planejamento das ações de 
melhoria necessárias.  Nessa direção, podemos indicar as recentes propostas de ações de 
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melhorias (2015-2016) advindas das análises da CPA: solicitação de plano de melhoria para 
professores, com nota abaixo de 4 na avaliação institucional, implantação de relatório de 
autoavaliação dos cursos para os coordenadores solicitando a identificação de fragilidades 
e potencialidades em suas ações, criação de tutoriais para melhorar o entendimento de 
alunos, professores e coordenadores sobre processos importantes da instituição, melhoria 
do espaço de alimentação e convivência, melhoria de laboratórios, principalmente para 
apoiar as atividades práticas dos cursos, entre outras. Assim, a Avaliação Institucional 
constitui-se em um processo permanente de elaboração de conhecimentos e de 
intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas atividades da IES. A 
autoavaliação é processo ativo no Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, realizado 
através de programa eletrônico de avaliação para a participação de discentes e docentes. 
O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora é constituído por duas unidades, a unidade Rio 
Branco e a unidade Zona Norte. Em 2016.1, no Processo de Avaliação Interna, a unidade 
Rio Branco obteve 77% de adesão do corpo discente e a adesão de 88% do corpo docente 
à Avaliação. A unidade Zona Norte obteve 84% de adesão do corpo discente e a adesão de 
100% do corpo docente à Avaliação. Em 2016.2, no Processo de Avaliação Interna, a 
unidade Rio Branco obteve 52% de adesão do corpo discente e a adesão de 96% do corpo 
docente à Avaliação. A unidade Zona Norte obteve 65% de adesão do corpo discente e a 
adesão de 100% do corpo docente à Avaliação. Entre as potencialidades apontadas nos 
processos de avaliação interna 2016, podemos citar que para atender as demandas do 
campus Zona Norte identificadas através das análises da CPA, foram entregues 5 salas de 
aula, a equipe de limpeza foi ampliada, além da ampliação do laboratório de informática. 
Novas carteiras para salas de aula e climatização das mesmas foram providenciados. 
Mobiliário e bibliografia para montagem da biblioteca foram adquiridos. Além disso, para 
ambos os campi (Zona Norte e Rio Branco) foi implantado o “projeto infra +” que 
disponibiliza wifi em áreas comuns de convivência. Para atender às demandas do campus 
Zona Norte identificadas através das análises da CPA, foi entregue um novo bloco de salas 
no 4º andar e climatização das mesmas, além da construção de novos banheiros neste 
andar. Para atendimento de demandas audiovisuais em sala de aula, 6 novos aparelhos de 
TV 55 polegadas foram adquiridos. Laboratórios de tecnologia para os cursos de 
engenharia foram construídos, além da montagem de uma nova sala para práticas de 
anatomia para os cursos de saúde. Foram adquiridos novo mobiliário para sala de desenho 
dos cursos de engenharia e novos livros para os cursos de Design de Moda e Design 
Gráfico. Com atenção constante às demandas da comunidade, foi oferecido curso de 
redação gratuito para alunos do ensino médio e vestibular gratuito em cidades vizinhas. 
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 através da parceria com empresas privadas, 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. Neste sentido, no ano de 2016 houve a abertura dos cursos de Administração, 
Pedagogia, Direito, Engenharia Civil e Produção e Ciências Contábeis. Como fragilidades, 
podemos apontar: a dificuldade em melhorar a qualidade da internet disponível na 
unidade Rio Branco devido a questões geográficas; a necessidade de melhorias na praça 
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de alimentação e segurança no entorno da unidade Zona Norte. Em 2016, os seguintes 
cursos receberam visitas in loco: O curso CST Design Gráfico recebeu em março de 2016 a 
comissão do MEC para renovação de reconhecimento atingindo o conceito máximo 5, em 
uma escala de 1 a 5. O curso CST Design Moda recebeu em março de 2016 a comissão do 
MEC para renovação de reconhecimento atingindo o conceito máximo 5. Em setembro o 
curso CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas recebeu a comissão do MEC para 
reconhecimento de curso conquistando o conceito máximo 5. Os cursos de Educação 
Física, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia participaram do ENADE 2016. A IES ainda 
aguarda os resultados do ENADE 2015 que ainda não foram divulgados. A IES tem, 
atualmente, conceito 3 no Índice Geral de Cursos (IGC). Atendendo às diretrizes do SINAES 
e atenta à dinâmica interna da IES, a CPA, ao longo do processo avaliativo, incorporou 
novos objetivos e manteve-se alerta ao acompanhamento das demandas a serem 
alcançadas, apresentando os resultados da avaliação institucional para os segmentos 
envolvidos, pontuando as ações de melhorias que visam alcançar as metas propostas no 
PDI. Um resumo deste Relatório, com as principais informações e resultados do processo 
de autoavaliação da IES é disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia integral 
do Relatório também é encaminhada pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos 
Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação 
por todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional do Centro 

Universitário Estácio de Juiz de Fora que tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas 

Acadêmicas: Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e Extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a 

Sociedade; e Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Estudantes. Eixo 4: Políticas de 

Gestão: Dimensão 5 – Políticas de Pessoal; Dimensão 6: Organização e Gestão da IES; e 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira), em atendimento à Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065. O Documento, elaborado pela CPA tem como objetivo 

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

e externas realizadas em 2016.  Organizado e coordenado pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), o trabalho reuniu contribuições de diversos setores institucionais, sendo 

construído de forma democrática, representando a intenção e a aplicação de uma gestão 

participativa e atenta a todos os seus públicos. Ressalta-se que a abrangência do 1º 

Relatório Parcial de 2015 englobou as informações referentes aos Eixos 1 e 2 e ações 

empreendidas pela CPA, na forma de uma exposição clara e específica dos eixos 

trabalhados. Apresentou ainda uma breve compilação das principais ações e resultados 

oriundos dos Eixos subsequentes, ou seja, 3, 4 e 5. 

 

Durante o exercício 2016, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas 

pelos diversos setores da Instituição com o propósito de colher dados para subsidiar os 

debates realizados durante suas reuniões periódicas, bem como para acompanhar a 

implantação das propostas de atividades e a execução de mudanças apontadas pela 

comunidade acadêmica através dos processos de avaliação internos e externos. Ao longo 

dos seus encontros, a CPA discutiu os princípios da avaliação institucional, a participação 

da comunidade acadêmica, a ampla divulgação dos resultados obtidos e, sobretudo, como 

princípio fundamental, o uso destes dados visando à melhoria dos serviços prestados pela 

Instituição. 

 

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

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

dimensões citadas e reunidas na devida ordem dos Eixos 3 e 4 (estabelecidos pelo Sistema 
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SINAES, Lei 10.861/2004 e positivadas no Art. 3), contemplando, para cada uma delas, os 

objetivos vinculados, assim como potencialidades e fragilidades encontradas. 

 

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

a docentes, discentes e estrutura funcional. Os resultados da avaliação permitem a 

reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações e fragilidades, promovendo, assim, 

que ações dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento institucional.  

 

A IES utiliza o processo de avaliação institucional para identificar oportunidades de 

melhorias, em suas práticas administrativas e acadêmicas. Em 2016, a IES desenvolveu 

ações para superar as fragilidades apontadas nos seus processos de avaliação interna e 

externa, destacando-se: 

● Solicitação de planos de melhorias para professores com nota abaixo de 4 na 

avaliação institucional. O objeto de tal ação é atingir nota de excelência em relação 

a toda equipe de professores, promovendo alto nível de todo corpo docente. 

Importante frisar que tal ação não tem caráter punitivo de nenhuma forma, mas 

sim o fortalecimento e compartilhamento de boas práticas entre a equipe de 

professores, zelando por uma melhoria contínua. 

● Promoção de melhorias no espaço de alimentação e convivência.  Esta ação foi 

devida a fragilidade identificada em relação a média da unidade na avaliação 

institucional estar abaixo de 4. Buscando sempre a excelência foram criadas ações 

para impactar a satisfação com o espaço físico da unidade. Faz-se importante que 

os alunos se sintam acolhidos e satisfeitos em estar no Centro Universitário Estácio 

Juiz de Fora. Veja algumas fotos abaixo de como os espaços de alimentação e 

convivência ficaram após as ações. 

● Promoção de melhorias nos laboratórios, principalmente para apoiar as práticas 

dos cursos. Com esta ação pretende-se impacto positivo tanto na avaliação em 

relação à infraestrutura, como também na satisfação com o próprio curso. Veja 

algumas fotos abaixo. 

● Promoção de maior divulgação sobre procedimentos e informações da instituição 

que não estão claros para os alunos. Segundo os dados analisados da avaliação 

institucional, existe insatisfação por parte dos alunos a respeito de seu 

conhecimento sobre ações de melhoria, PPC do curso, critérios de avaliação, TCC, 

horas AAC. Todos estes indicadores estão com percentual de alunos extremamente 

satisfeitos abaixo de 30%.  
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● Acompanhamento em GDO dos indicadores de eficiência do atendimento aos 

alunos, aliado a prática de dar feedback de maneira apropriada aos atendentes 

com baixas avaliações. Segundo os dados analisados da avaliação institucional, 

existe insatisfação por parte dos alunos em relação ao atendimento. Os alunos 

extremamente satisfeitos com os itens relacionados ao atendimento estão abaixo 

de 30%. 

 

Também como resultado de intensa reflexão da CPA em apoio aos gestores e 

coordenadores, as seguintes melhorias foram realizados, no ano de 2016, nos campi Rio 

Branco e Zona Norte, visando impactar positivamente na satisfação do aluno com a 

instituição: 

Campus Rio Branco 

- Entrega de novo bloco de salas no 4º andar do campus Rio Branco; 

- Ampliação da equipe de limpeza; 

- Carteiras novas para Rio Branco; 

- Aquisição de 6 novos aparelhos de TV 55 polegadas para atendimento de 

demandas audiovisuais em salas de aula; 

- Realização de projeto de recepção de calouros nos campi; 

- Maior relacionamento com a comunidade em ações sociais; 

- Construção do laboratório de tecnologia das construções para os cursos de 

engenharia; 

- Novo mobiliário para sala de desenho dos cursos de engenharia; 

- Substituição de 23 computadores no laboratório de Informática 311; 

- Construção de banheiros no 4º andar no Campus Rio Branco; 

- Troca do letreiro com a marca Estácio e melhor iluminação do mesmo; 

- Implantação do "projeto infra + " que disponibiliza wifi em áreas comuns em todos 

os campi Estácio; 

- Aquisição de novos livros para os cursos de Design de Moda e Design Gráfico do 

campus Rio Branco; 

- Implantação da "Sala Compromisso Estácio”. 

- Instalação de persianas na Clínica de Psicologia; 

- Climatização de novas salas de aula do 4o andar do campus Rio Branco; 

- Renovação dos convênios com Fibratech e Bom Pastor para os alunos do curso de 

Educação Física; 

- Curso de Redação Gratuito para alunos do ensino médio; 
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- Maior relacionamento com empresas privadas para busca de vagas de emprego e 

estágio para nossos alunos; 

- Vestibular gratuito em cidades vizinhas;  

- Inserção do Projeto Nova Chance; 

- Implantação do SAVA – Sala de Aula Virtual do Aluno 

- Migração do sistema de voz e dados em parceria com a operadora TIM e oferta de 

novas soluções aos alunos;         

- Inauguração do Serviço de Psicologia Aplicada - SPA; 

- Inauguração do novo laboratório de Microscopia, com capacidade para 40 

microscópios com conforto e segurança. 

- Aquisição de seis TVs de 55 polegadas para melhorar a infraestrutura de salas de 

aula. 

- Ampliação de aproximadamente 100% do ossário. 

- Duplicação dos Laboratórios de Anatomia e Bioquímica. 

- Ampliação da praça de alimentação e área de convivência, oferecendo mais opções 

e conforto aos alunos. 

- Nova passagem para entrada dos alunos, oferecendo maior conforto e segurança. 

- Revisão de toda subestação de energia elétrica, propiciando melhoria na prestação 

desse serviço, evitando as quedas frequentes de energia em períodos de chuva. 

- Aquisição de novos equipamentos para o curso de Engenharia Civil. 

- Criação do laboratório Tecon para os cursos de Engenharia Civil e Engenharia de 

Produção. 

  

 Campus Zona Norte 

- Entrega de 5 novas  salas de aula; 

- Ampliação da equipe de limpeza; 

- Aquisição de novas carteiras; 

- Adaptação do layout campos Zona Norte; 

- Ampliação do laboratório de Informática; 

- Implantação do "projeto infra + " que disponibiliza wifi em áreas comuns em todos 

os campi Estácio;  

- Aquisição de bibliografia e mobiliário para montagem da biblioteca;  

- Realização de projeto de recepção de calouros; 

- Climatização de novas salas de aula;  

- Maior relacionamento com a comunidade em ações sociais;  

- Inserção do Projeto Nova Chance;  
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- Migração do SIA para SAVA;  

- Biblioteca em funcionamento;  

- Sala de leitura em funcionamento; 

- Wifi na Biblioteca; 

- Wifi para Material Didático (praça de alimentação, sala dos professores e 

secretaria); 

- Link ampliado (MPLS de 70MB); 

- Secretaria com atendimento agendado; 

- Datashow disponível; 

- Entrada pela JK em funcionamento, proporcionando uma entrada mais iluminada, 

segura e bem localizada.; 

- Focal de material didático na Unidade via grupo md.jf@estacio.br; 

- Xerox em funcionamento. 

- Parceria com a prefeitura para melhorar as condições de iluminação e segurança 

no entorno da Estácio, incluindo pontos de ônibus. 

 

Os resultados da avaliação interna são estudados e analisados pela CPA, Coordenação de 

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

análises é a busca por oportunidades de melhoria e crescimento da percepção de 

qualidade dos serviços prestados pela IES. Destaca-se que, além da Avaliação Interna 

semestral, a IES investe na Pesquisa de Satisfação dos Alunos (PESA), realizada anualmente 

por empresa terceirizada. A IES considera ainda o Índice de Satisfação do Aluno (ISA), onde 

o discente e o docente avaliam a IES em termos pedagógicos e estruturais. Essa Pesquisa 

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

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

seguinte cálculo: 

 

 

 

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

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

mailto:md.jf@estacio.br
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nessa Pesquisa são: Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura e 

Valores, Reconhecimento e Incentivos, Liderança, Suporte e Engajamento. Para ilustrar os 

resultados dessa Pesquisa, são apresentados os índices de favorabilidade das dimensões 

avaliadas e as dez questões mais favoráveis e menos favoráveis com seus respectivos 

índices.  É válido destacar que os resultados da Pesquisa são amplamente debatidos pelos 

gestores da IES. 

 

As potencialidades e fragilidades apontadas nos processos de avaliação interna e externa, 

no ISA, PESA e na Pesquisa de Clima Organizacional são utilizadas para que ações sejam 

fomentadas, com vistas à regularização dos procedimentos para atender às demandas 

oriundas das avaliações.  

 

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

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

elaborados planos de ação com metas e prazos, visando eliminar e/ou mitigar os pontos 

de insatisfação apontados no Relatório da Avaliação Institucional e no PESA (Pesquisa de 

Satisfação dos Alunos), como as ações já elencadas acima.  

 

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

construa conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar 

maior relevância social. Para tanto, deve sistematizar informações, analisar coletivamente 

os significados de suas realizações, identificar pontos fracos, bem como as 

potencialidades, e estabelecer estratégias de superação de problemas, através da 

elaboração de planos de ação. 

 

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

Universitário Estácio de Juiz de Fora compreende que autoavaliação possibilita uma visão 

integrada das ações desenvolvidas pelos diferentes setores e pessoas; que possibilita 

reflexão e diálogo entre os setores e agentes envolvidos no processo, de forma que as 

demandas sejam identificadas, encaminhadas e atendidas em conformidade com o 

planejamento institucional. 

 

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

reuniões periódicas com os seus membros, onde são discutidos fatos do cotidiano da IES, 

ações de avaliação institucional e sugestões de melhoria. Atualmente, a CPA é composta 
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por 09 membros, conforme Regimento próprio, sendo 01 coordenador, 02 representantes 

do corpo técnico-administrativo, 02 representantes docentes, 02 representantes discentes 

e 02 representantes da sociedade civil organizada. A CPA é autônoma e recebe apoio da 

Direção da IES, tendo inconteste credibilidade junto à comunidade acadêmica. De acordo 

com o Regimento Interno da IES, à CPA compete à condução e acompanhamento dos 

processos internos e externos de avaliação, de sistematização e de prestação de 

informações solicitadas pelo INEP. A vigilância ao PDI atual tem recebido a atenção da CPA 

que zela pelo seu cumprimento e propõe novas ações, quando necessário. 

 

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

sugestões, e denúncias da comunidade interna e externa. Seu objetivo é o de estreitar os 

vínculos da IES com a comunidade interna e externa, estabelecendo diálogos e atuando no 

aprimoramento dos serviços prestados, bem como na prevenção de conflitos. A Ouvidoria 

é um serviço disponibilizado à comunidade interna e externa com atribuições de ouvir, 

encaminhar e acompanhar críticas e sugestões; funciona em local próprio, com pessoal 

especializado para o trabalho a ser realizado dentro dos padrões de qualidade 

estabelecidos pela sua regulamentação.  

 

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

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

financeira da IES; (b) Contribuir para a solução de problemas administrativos, acadêmicos 

e financeiros, oferecendo à comunidade acadêmica informações e orientações sobre a 

legislação e as normas internas vigentes; (c) Estabelecer processo contínuo e dinâmico de 

interação entre os discentes, os docentes, a gestão administrativa e acadêmica e a 

sociedade em que se insere a IES; (d) Contribuir para a melhoria dos serviços prestados 

pela IES, por meio de permanente acompanhamento da atuação e dos procedimentos dos 

diversos segmentos de gestão, identificando as falhas e os pontos fracos da atuação 

institucional e indicando as ações e as alternativas retificadoras desses procedimentos; (e) 

Agir de modo proativo em relação a atos e procedimentos administrativos e/ou 

acadêmicos que se mostrem incompatíveis com o direito do usuário à informação e com a 

qualidade na prestação dos serviços.     

  

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

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

- Denúncias 

- Insatisfações 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx
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- Elogios 

 

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

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

assim que houver uma reunião da CPA; guardar sigilo quanto à identidade dos 

denunciantes, se solicitado, ou quando entender que a identificação possa lhes causar 

transtornos; direcionar mensagens a departamentos competentes, para que esses 

informem à Ouvidoria sobre solicitação/reclamação/sugestão para que, em posse das 

informações, o Ouvidor possa dar respostas aos solicitantes. 

 

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

discente como forma de conhecer melhor seu público alvo e adequar serviços e atividades 

ao seu perfil. 

 

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

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

objetivos e manteve-se vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem 

alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas.   

 

O Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora realizou, 100% das ações propostas para 

2016, dessas 91% de forma integral, 9% de forma parcial. Dentre as ações permanentes, 

100% foram cumpridas de forma integral. 

 

Dentre as ações que foram previstas para 2016 e realizadas, destacamos: a entrega aos 

gestores, pela CPA, de um plano de ações baseado nas fragilidades identificadas através 

das análises feitas. As ações podem ser divididas em algumas dimensões, cursos, 

professores, infraestrutura e geral.  

 

Dimensão: Cursos 

 

 Ação: Discutir  com os coordenadores a necessidade de refletir e criar ações para 

impactar a satisfação do aluno com seu curso através da promoção de forma positiva 

da imagem de cada curso. Necessário levar adiante, em ações de conscientização do 

corpo docente. 

Setor responsável: Acadêmico 
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Desdobramentos: A discussão foi levada nas reuniões dos gestores com os 

coordenadores de curso. Da reflexão surgiu o estímulo de eventos direcionados para 

os cursos e também parcerias com a equipe de comunicação para produzir mídia 

interna e externa visando fortalecer positivamente a imagem dos cursos. Como 

resultado, fomos a instituição de Juiz de Fora que mais produziu mídia espontânea no 

ano de 2016. 

 

 Ação: Implantar relatório de autoavaliação dos cursos para os coordenadores 

solicitando a identificação de fragilidades e potencialidades em suas ações. 

Setor Responsável: Acadêmico 

Desdobramentos: O relatório de autoavaliação ajudou os coordenadores a refletir, 

identificar e sintetizar fragilidades e potencialidades do próprio curso. Neste sentido, a 

coordenação trabalhou junto aos professores em reuniões de NDE e colegiado para de 

forma colaborativa pensar pontos fortes e fracos no curso. Além de novos projetos e 

melhorias dos já existentes, a ação propiciou disseminar as boas práticas dos cursos 

para os novos professores. 

 

Dimensão: Professores 

 Ação: Solicitar plano de melhoria para professores com nota abaixo de 4 na avaliação 

institucional. 

Setor Responsável: Acadêmico 

Desdobramentos: A ação viabilizou a identificação de pontos de melhoria e também a 

discussão acerca de metodologias inovadoras na educação como forma de engajar 

alunos. A ação não teve qualquer caráter punitivo, mas sim identificar se havia algum 

ponto de melhoria para que os cursos possam construir equipes de professores cada 

vez melhor avaliados. 

 

 Ação: Pensar em iniciativas dentro da unidade  para promover a disseminação de 

novas metodologias de ensino e boas práticas dentro da sala de aula. 

Setor Responsável: Acadêmico 

Desdobramentos: Estimulou-se a participação dos professores em cursos online 

promovidos pela EDUCARE, em especial o “Sala de Aula Interativa” que terminou em 

Dezembro de 2016. Discussões, reflexões e aprendizados fundamentais se 

estabeleceram durante o curso.  Foi possível se conectar com professores de todo o 

Brasil para trocar experiências e aprender diferentes formas de aplicar metodologias 
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inovadoras na sala de aula. Além disso, iniciativas presenciais foram alinhadas para o 

ano de 2016 e 2017, em termos de cursos e palestras para os professores. 

 

Dimensão: Infraestrutura 

 

 Ação: Melhorar o espaço de alimentação e convivência. 

Setor Responsável: Administrativo/Financeiro 

Desdobramentos: O espaço de alimentação e convivência se tornou muito mais 

acolhedor e agradável. O espaço foi aumentado e novas opções de alimentação foram 

disponibilizadas, incluindo o Grão Natural que oferece alimentação saudável com 

opções fit, low carb, veganas, sugar free, entre outras. O projeto paisagístico foi 

revisto, adicionando mobiliário colorido com mesas, bistrô, cadeiras, banquetas, 

bancos e plantas de ornamentação. O projeto foi pensado de forma que o aluno se 

sinta convidado a passar mais tempo na instituição, mantendo qualidade e conforto. 

 

 Ação: Melhorar os laboratórios, principalmente para apoiar as práticas dos cursos. 

Setor Responsável: Administrativo/Financeiro 

Desdobramentos: Com a criação e melhoria de Laboratórios (em especial de 

Engenharias e Saúde – neste ano de 2016) foi possível aumentar o espaço e qualidade 

das práticas do curso. Aliar teoria a prática tem sido visto como um fator fundamental 

para que o aluno tenha uma visão positiva de seu curso e sinta, de forma acertada, 

que está sendo preparado adequadamente para o mercado de trabalho. 

 

Dimensão Geral 

 Ação: Criação de tutoriais para melhorar o entendimento de alunos, professores e 

coordenadores sobre processos importantes. 

Setor Responsável: Acadêmico 

Desdobramentos: Melhoria do entendimento de processos da instituição que 

professores, coordenadores e alunos alegavam não ter conhecimento satisfatório 

segundo dados analisados e coletados nas avaliações institucionais. 

 

 Ação: Criar ações de divulgação sobre procedimentos e informações da instituição que 

não estão claros para os alunos. 

Setor Responsável: Acadêmico 
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Desdobramentos: Melhoria do entendimento de processos da instituição que alunos 

alegavam não ter conhecimento satisfatório segundo dados analisados e coletados nas 

avaliações institucionais. 

 

 Ação: Acompanhar em GDO os indicadores de eficiência do atendimento 

Setor Responsável: Relacionamento 

Desdobramentos: Identificação de pontos fracos e criação de novas estratégias para 

melhorar a eficiência do atendimento. Desta forma, trabalha-se constantemente para 

melhorar os indicadores de atendimento que em comparação aos outros podem ser 

considerados baixos. 

 

 Ação: Dar feedback aos atendentes mais mal avaliados 

Setor Responsável: Relacionamento 

Desdobramentos: Trabalho individual que preparou e fortaleceu a equipe de 

atendentes. Além disso, disseminaram-se boas práticas entre os membros da equipe. 

Desta forma, trabalha-se constantemente para melhorar os indicadores de 

atendimento que em comparação aos outros podem ser considerados baixos. 

 

Dentre as ações que foram previstas para 2016, porém não realizadas ou não concluídas, 

estão: 

 

 Ação: Investigar as causas da insatisfação com o Web Aula e SIA e arquitetar possíveis 

soluções. 

Setor Responsável: Administrativo/Financeiro 

Desdobramentos: Por problemas técnicos e de terceiros o Web Aula e SIA sofreram 

episódios de instabilidade e mau funcionamento. A equipe abriu constantemente 

chamados de reparo que foram ou estão em processo de atendimento. 

 

É importante ressaltar que todas as ações foram derivadas da análise de fragilidades 

identificadas nas avaliações institucionais. Espera-se uma melhoria constante em relação à 

satisfação do aluno com a instituição. 

 

 

1.1 Breve Histórico do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
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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). 

 

Em 2005, atendendo à resolução MEC/CNE/CES nº. 04, de 13/07/2005, foram extintas as 

habilitações do Curso de Administração. 
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Em 2007 e 2008, a área de Comunicação e Artes se consolidou na FESJF, através da 

autorização dos Cursos Superiores de Tecnologia em Design Gráfico (Portaria 517 de 

04/10/2007) e Design de Moda (Portaria 22 de 17/01/2008). O mesmo fortalecimento 

aconteceu com a área de Saúde, uma vez a autorização do Curso de Odontologia em 11 de 

abril de 2008 (Portaria nº 296). 

Em 2007, também ocorreu a visita de Avaliação Institucional Externa, realizada no segundo 

semestre, cujo Relatório atribui conceito 4 à Instituição, atestando a qualidade dos 

serviços prestados pela IES. 

 

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

autorizações para Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs), como Logística e Marketing 

(Portarias nº 59 e nº 68 de 26/02/2009, respectivamente); Gestão Hospitalar e 

Secretariado (Portaria nº 302 de 15/12/2009) e Gestão da Qualidade (portaria nº 42 de 

19/03/2010). 

 

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

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

 

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

autorização do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(Portaria nº 152 de 03/04/2013) e do curso de Engenharia de Produção (Portaria nº 180 de 

08/05/2013), o primeiro curso do Centro de Engenharias pretendido pela IES para os 

próximos anos.  

 

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

autorização do curso de bacharelado em Engenharia Civil (Portaria nº 362, de 

02/07/2014). Ainda em 2014, a IES recebeu visita in loco do MEC para seu Credenciamento 

como Centro Universitário, obtendo o excelente Conceito Institucional 04 e parecer 

favorável, aprovado por unanimidade, pelo Conselho Nacional de Educação. Em 1º de 

julho de 2015 foi publicada a portaria nº 664, credenciando o Centro Universitário Estácio 

Juiz de Fora. 

 

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

cumprimento da maior meta do PDI vigente, com abertura dos cursos de Administração, 

Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Ciências Contábeis no campus Zona 

Norte. 
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Atualmente, a IES possui 19 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, Pedagogia, 

Psicologia, Publicidade e Propaganda e Redes de Computadores. 

 

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

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

regime de trabalho: 

TITULAÇÃO QTD % 

ESPECIALISTAS 38 24 

MESTRES 91 57,6 

DOUTORES 29 18,4 

TOTAL 158 100 

REGIME DE TRABALHO QTD % 

HORISTAS 68 43,0 

PARCIAL 47 29,7 

TI 43 27,3 

TOTAL 158 100 

 

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

que incluem auditório, biblioteca, laboratórios específicos para cada curso, tais como: 

- Laboratório de Tecnologia das Construções,  

- Laboratório de Desenho Técnico, 

-  Laboratório (Estúdio) de Rádio, Laboratório (Estúdio) de Televisão,  

- Laboratório de Redação e Produção Gráfica I e II,  

- Laboratório de Criação em Vestuário e Acessórios,  

- Laboratório de Confecção, 

-  Laboratório de Modelagem de Design de Moda,  

- Laboratório de Infraestrutura e Arquitetura de Redes,  

- Laboratório de Radiologia,  

- Laboratório de Anatomia,  

- Espaço Estágio-Emprego (E3) e  

- Área de convivência e cantina.  
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A IES oferece também um Portal de Vagas para divulgar as oportunidades de emprego, 

estágio e trainee encaminhadas por várias empresas cadastradas em todo Brasil. Isto 

possibilita que as empresas tenham contato direto com os alunos para ofertar vagas, 

realizar processo seletivo na IES e fazer cadastro para o seu banco de currículo. O Espaço 

Estágio Emprego – E3 divulga as principais ofertas, mantendo atualizado o mural de 

Estágios e Empregos e atuando presencialmente junto aos coordenadores de curso e aos 

alunos. Este espaço é disponibilizado com toda estrutura para dar aos alunos a 

oportunidade de conhecer as tendências do cenário corporativo, receber orientação de 

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

inserção no mercado de trabalho.  

 

1.2  Cursos ofertados (quadro atual) 

 

A IES possui atualmente aproximadamente 5700 alunos ativos, 158 docentes, e 52 

funcionários administrativos, tendo no total de 229 funcionários e oferece 18 cursos ativos 

entre graduação e graduação tecnológica:  

 

       Tabela: Cursos – Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

Administração Portaria nº 361 de 
07/02/2002 

Portaria nº 876 
de 10/04/ 2006 

Portaria 616 de 
20/11/2013 

CST em Análise e 
Des. de Sistemas 

Portaria nº 152 de 
03/04/2013 

- - 

CST em Design de 
Moda 

Portaria nº 22 de 
17/01/2008 

Portaria nº 247 
de 31/05 2013 

- 

CST em Design 
Gráfico 

Portaria nº 517 de 
04/10/2007 

Portaria nº 189 
de 1º/10/2012 

- 

Direito Portaria nº 3681 
de 09/12/2003 

Portaria nº 525 
de 14/04/2009 

Portaria 621 de 
25/11/2013 

Educação Física 
(bacharelado) 

Portaria nº 909 de 
31/03/2004. 

Portaria nº 1279 
de 02/09/2010 

Portaria 01 de 
06/01/2012 

Portaria nº 821 de 
30/12/2014 

Enfermagem Portaria nº 908, de 
31/03/2004. 

Portaria nº 732 
de 05/04/2011 

Portaria nº 01 de 
06/01/2012 

Portaria nº 821 de 
30/12/2014 

Engenharia Civil Portaria nº de 362 
02/07/2014 

- - 

Engenharia de 
Produção 

Portaria nº 180 de 
08/05/2013 

- - 
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Fisioterapia Portaria nº 1125 
de 30/04/2004 

Portaria nº 1280 
de 02/09/010 

Portaria nº 01 de 
06/01/2012 

Portaria nº 821 de 
30/12/2014 

CST em Gestão de 
RH 

Portaria nº 2843 
de 08/10/2002 

Portaria 1072 de 
31/03/2005 

Portaria nº 704 de 
18/12/2013 

Jornalismo Portaria nº 3437 
de 18/11/2003 

Portaria 1157 de 
04/08/2009 

Portaria nº 25 de 
12/03/2012 

Portaria nº 704 de 
18/12/2013 

CST em Logística Portarias nº 59 de 
26/02/2009 

Portaria 519 de 
15/10/2013 

Portaria nº 704 de 
18/12/2013 

CST em Marketing Portarias nº 68 de 
26/02/2009 

Portaria 40 de 
19/05/2012 

Portaria nº 704 de 
18/12/2013 

Odontologia Portaria nº 296 de 
11/04/2008 

Portaria nº 188, 
de 1º/10/2012. 

Portaria nº 821 de 
30/12/2014 

Pedagogia Portaria nº 19 de 
07/07/2015 

- - 

Psicologia Portaria nº 318 de 
02/08/2011 

- - 

Publicidade e 
Propaganda 

Portaria nº 3018 
de 24/10/2003 

Portaria nº 1157 
de 04/08/2009 

Portaria nº 25 de 
12/03/2012 

Portaria nº 704 de 
18/12/2013 

CST em Redes de 
Computadores 

Portaria nº 1782 
de 18/06/2004 

Portaria nº 272 
de 1512/2010   

- 

     Fonte: Regulatório - janeiro/2017. 

 

Destacamos no presente Documento, que os cursos desta IES funcionam de forma regular, 

conforme previsto nos Atos Regulatórios expedidos pelo MEC. Assim, demonstra-se 

abaixo, os conceitos de Cursos (CC), obtidos em seus últimos Atos Regulatórios: 

 

                           Tabela: Conceitos de Cursos obtidos em seus últimos Atos Regulatórios. 

CURSO 
ATO 

REGULATÓRIO 
CONCEITO 
CURSO - CC 

ANO CC 

Administração Renovação de 
Reconhecimento de 

Curso 

5 
2005 

CST em Análise e Des. de Sistemas Reconhecimento de 
Curso 

5 
- 

CST em Design de Moda Reconhecimento de 
Curso 

5 
2016 

CST em Design Gráfico Reconhecimento de 
Curso 

5 
2016 

Direito Renovação de 
Reconhecimento de 

4 
2015 
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Curso 

Educação Física  Renovação de 
Reconhecimento de 

Curso 

3 
2010 

Enfermagem Renovação de 
Reconhecimento de 

Curso 

4 
2010 

Engenharia Civil Autorização 
Vinculada a 

Credenciamento 

3 
2014 

Engenharia de Produção    

Fisioterapia  Renovação de 
Reconhecimento de 

Curso 

3 
2010 

CST em Gestão de RH - - - 

Jornalismo  4 - 

CST em Logística Renovação de 
Reconhecimento de 

Curso 

4 
2012 

CST em Marketing Renovação de 
Reconhecimento de 

Curso 

4 
2011 

Odontologia Renovação de 
Reconhecimento de 

Curso 

4 
2012 

Pedagogia - - - 

Psicologia - - - 

Publicidade e Propaganda  4  

CST em Redes de Computadores Renovação de 
Reconhecimento de 

Curso 

3 
2014 

       Fonte: Regulatório - janeiro/2017 

 

Os resultados do ENADE 2015 ainda não foram divulgados.  Assim, apresentamos o 

resultado do ENADE 2014, divulgado em 2015, indicando os conceitos dos cursos obtidos 

pela IES, conforme tabela a seguir: 

 

 Conceitos dos cursos do ENADE 2014  

CURSO 
Conceito 
ENADE 
(Faixa) 

Administração 3 

Análise e Des. de Sistemas (CST) - 

Design de Moda (CST)  4 
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Design Gráfico (CST) - 

Direito 3 

Educação Física  3 

Enfermagem 2 

Engenharia Civil - 

Engenharia de Produção - 

Fisioterapia  3 

Gestão de Recursos Humanos (CST) 4 

Jornalismo 4 

Logística (CST) 3 

Marketing (CST) 4 

Odontologia 3 

Psicologia - 

Publicidade e Propaganda 4 

Redes de Computadores (CST) 5 

 Fonte: MEC  

 

Os Conceitos Preliminares dos Cursos (CPC) obtidos pela IES, no ENADE 2014, estão 

demonstrados na Tabela a seguir: 

CPC dos cursos avaliados no ENADE 2014  

CURSO 
CPC 

(Faixa) 

Administração 3 

Análise e Des. de Sistemas (CST) - 

Design de Moda (CST) 3 

Design Gráfico (CST) - 

Direito 3 

Educação Física  3 

Enfermagem 3 

Engenharia Civil - 

Engenharia de Produção - 

Fisioterapia  3 

Gestão de Recursos Humanos (CST) 3 

Jornalismo 4 

Logística (CST) 3 

Marketing 4 

Odontologia 4 
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Psicologia - 

Publicidade e Propaganda 4 

Redes de Computadores (CST) 5 

Fonte: MEC  

 

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

cursos de graduação, está demonstrado na Tabela abaixo: 

 

Índice Geral de Cursos (IGC) 

Último ano do 

ENADE 

avaliado 

Nome da IES Sigla da IES 
IGC 

(Contínuo) 

IGC 

(Faixa) 

2014 Centro Universitário Estácio Juiz de Fora ESTÁCIO JUIZ DE FORA 2.8024 
3 

 

Fonte: MEC  
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2. METODOLOGIA 

 

A avaliação institucional, projeto desenvolvido pela IES, representa um compromisso com 

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

instrumento fundamental para todo e qualquer organismo social que busque 

desenvolvimento, qualidade e aperfeiçoamento constante dos empreendimentos 

humanos.  A IES acredita na avaliação, como forma de melhoria do seu fazer acadêmico e 

pretende com ela identificar a eficácia ou não de suas práticas, refletir sobre suas 

fragilidades e possibilidades e, finalmente, explicitar suas políticas, seus objetivos e seu 

projeto futuro.  

 

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

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

informações capazes de favorecer a definição de estratégias, de ações e de programas 

visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem, a efetividade institucional e a 

prestação de contas à sociedade.  

 

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

pela IES, buscando atender a uma tripla exigência da instituição contemporânea:  

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

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

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

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

prioridades determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É este 

contraponto entre o pretendido e o realizado que dá sentido à avaliação.  É com base 

nesse referencial que esta IES elabora seu Projeto de Autoavaliação Institucional, 

ferramenta esta que, aliada ao PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, irá 
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constitui-se no alicerce que fundamenta a sua gestão, na medida em que serve como: (a) 

indicador de eficácia da configuração institucional adotada; (b) balizadora nas declarações 

da missão da Instituição; e (c) da relação contida entre a concepção de educação superior 

e a prática efetiva do cotidiano. 

 

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

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

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

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

atividades de Pesquisa e Extensão. Como Objetivos Específicos, a Autoavaliação 

Institucional visa:  

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

a necessidade da autocrítica e revisão das ações projetadas;  

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

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

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

em lei;  

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

atualização/reformulação do Projeto Institucional;  

6. Fortalecer o compromisso social da Instituição; e  

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

níveis.  

 

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

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

Avaliação da Educação Superior – SINAES seria paradoxal estabelecer critérios e normas 

rígidas para a avaliação, cujo processo não se encerra em si mesmo. 

 

O processo de autoavaliação conta com a participação de uma comissão designada para 

planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade pelo processo; 

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

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

Juiz de Fora e com a disponibilização de informações e dados confiáveis – A Comissão 

Própria de avaliação – CPA. 

A Comissão Própria de Avaliação atualmente está constituída pelos seguintes 

representantes dos segmentos da Instituição: 
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I. Frâncila Weidt Neiva (Coordenadora), Lucimar Soares Reginaldo Oliveira e 

Mara Conceição Vieira Oliveira - representante(s) do corpo docente; 

II. Ana Maria Roberto e Lívia Renata Corrêa de Souza - representante(s) do corpo 

discente;  

III. Annaelise Fritz Machado e Cristiano Márcio de Araújo Almeida - 

representante(s) do corpo técnico-administrativo; 

IV. Glauco Braga e Luizir Alberto de Souza Lima - representante(s) da sociedade 

civil organizada, sem vínculo empregatício com a IES. 

 

Essa composição possibilita que as visões e percepções dos diferentes segmentos 

representados na Comissão sejam contempladas no diagnóstico e análise das práticas da 

IES. 

 

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

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

sensibilizar a comunidade acadêmica quanto à importância da participação de todos no 

processo e fornecer assessoramento aos diferentes setores da Instituição. 

 

Compete à CPA da IES:  

1. Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando as 

metas definidas no PDI e PPI; 

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

(autoavaliação);  

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

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

4. Constituir subcomissões de avaliação;  

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

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

aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

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

avaliativo institucional;  

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

de Educação Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  
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9. Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de cursos, 

seja para autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e 

recredenciamento da Instituição, disponibilizando informações resultantes do 

processo de avaliação interna da IES. 

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

ENADE, das potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam 

fomentadas com vistas à regularização dos procedimentos para atender às 

demandas oriundas da avaliação. 

 

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

– e atenta à dinâmica interna da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao 

longo do processo avaliativo, reflete sobre novos objetivos e se mantém vigilante no 

acompanhamento das demandas e metas a serem alcançadas, definidas nas ações de 

melhoria propostas. 

 

A autoavaliação acadêmica da IES ocorre semestralmente por meio de: 

- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações 

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

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

Coordenadores.  

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

Acadêmico, Financeiro, Biblioteca, Secretaria etc.), o que ocorre no transcurso do 

ano letivo, e que busca informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de 

confrontá-las com o que está previsto no PDI.  

- Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos professores 

e à IES, através do processo de Avaliação Interna (o cálculo do ISA é constituído 

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

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

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

motivação do corpo social da IES. Com o resultado dessa Pesquisa, será possível 

traçar ações de desenvolvimento tanto para a IES quanto para os funcionários. Os 

benefícios que poderão ser obtidos são: aumento da produtividade; redução da 

rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho.  

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

Técnico-administrativo está constituída por duas partes: (1) Autoavaliação e (2) 

Avaliação da IES/Campus em que atua, nos seguintes aspectos: (a) conhecimento a 
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respeito dos documentos oficiais da IES; (b) resultados dos processos de avaliação 

e sua aplicação na gestão da IES; (c) condições institucionais para capacitação e 

aprimoramento profissional;  e (d) infraestrutura da IES para o funcionamento dos 

cursos. 

 

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

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

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

levar a IES a refletir sobre si mesma. 

 

Os resultados das pesquisas são sistematizados num Relatório de Autoavaliação que 

conterá, além dos resultados descritivos, análises críticas das 10 dimensões positivadas no 

art. 3º da Lei 10.861/2004, em consonância com o que prescreve o PDI da IES, sugestões 

de melhoria, com o intuito de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento do 

Plano de Desenvolvimento Institucional. Na verdade, esse relatório anual construído pela 

CPA traçará um desenho de qualidade de ensino ministrado pela IES. 

 

Participação da comunidade acadêmica  

 

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

executivos da IES e a participação de sua comunidade acadêmica, técnico-administrativa e 

representantes da comunidade externa na Comissão Própria de Avaliação, objetivando a 

sua efetiva implementação. Essa participação ocorre em todas as etapas do processo 

avaliativo, ou seja, desde seu planejamento, sensibilização e operacionalização, até o 

conhecimento dos resultados e melhorias.  

 

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

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

autoavaliação um instrumento aceito e internalizado pela comunidade e uma fonte de 

informações capaz de levar a Instituição a refletir sobre si mesma. A divulgação das 

informações, o compartilhamento de experiências e a prestação de contas constituem, na 

verdade, as formas de legitimar a participação da comunidade acadêmica sendo, por isso, 

consideradas pela IES como princípio prioritário nos processos de avaliação. 

 

A implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao 

desenvolvimento do PDI, ao desenvolvimento dos PPCs, ao Programa de Avaliação 
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Institucional e à realidade dos cursos, constatadas pelas informações provenientes da 

Avaliação Externa. 

 

Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica: 

 

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

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

produzidas pelos instrumentos de investigação possam ser apreciadas, analisadas e 

rediscutidas com cada participante do processo. A comunidade acadêmica toma 

conhecimento dos resultados por meio de relatórios produzidos e postados nos principais 

murais da IES. 

 

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

Institucional aos gestores, bem como na Biblioteca e na Sala dos Professores e ainda o 

resumo do Documento, no site da IES, em atendimento à Portaria 40. Também, as 

informações são apresentadas nas reuniões para coordenadores, docentes, colaboradores 

e líderes de turmas. 

 

Análise e utilização dos Resultados  

 

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

dos dados da autoavaliação institucional. Essa análise é estratificada nas perspectivas 

institucionais, por curso, bem como na percepção do docente e discente. Ao finalizar os 

relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente (questionários eletrônicos, 

resultados do PESA, ISA e da Pesquisa de Clima Organizacional) e dos relatórios de 

avaliações externas, a CPA apresenta aos gestores os resultados consolidados, propõe 

ações de melhoria e participa diretamente do (re)planejamento das ações a serem 

realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam as ações e 

as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações de 

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

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

informações são divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os gestores, é feita 

uma reflexão com docentes (pelos coordenadores) e com os colaboradores (pelos 

gestores) sobre a realidade encontrada e definem-se estratégias para minimizar as 

fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades.  
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A CPA elabora pareceres relacionados às dez dimensões do SINAES avaliadas e 

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

levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As oportunidades para melhorias 

e os pontos fortes identificados no processo de avaliação contribuem para a definição das 

estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados avaliativos contribuem para a 

avaliação do desempenho das estratégias e iniciativas implantadas no ciclo anterior, 

direcionando a revisão estratégica ou a manutenção das estratégias desenvolvidas. Em 

função da avaliação, novas estratégias e iniciativas podem ser definidas para superar as 

fragilidades identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, a cada ciclo de 

autoavaliação, elabora documentação com informações relacionadas a esse processo 

(resultados das pesquisas, ENADE, pontos fortes e fracos e evolução dos indicadores 

institucionais) e os apresenta à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, com 

respectivos docentes e discentes, reavaliam e redefinem junto com os Gestores da IES, as 

estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. A CPA acompanha os trabalhos dos 

Cursos e da IES como um todo para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos 

planos de ação, no sentido de efetivar e garantir os compromissos da Instituição para com 

a sociedade.   

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

ferramentas gerenciais para a evolução da IES e para o planejamento das ações de 

melhoria necessárias.   

 

Elaboração do relatório de autoavaliação   

 

O Relatório Autoavaliação Institucional da IES, elaborado pela CPA e postado anualmente 

no sistema e-MEC, tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação 

Institucional realizada, com base nas avaliações internas e externas.   

 

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

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

instrumento para a tomada de decisões da IES e deve estar retratado no referido 

Relatório. 

 

O Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A 

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

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

avaliação externa. 
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Esse Relatório é elaborado pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre os dados 

coletados nas pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações 

externas e os documentos oficiais da IES. No caso dos questionários respondidos nas 

pesquisas internas, avalia-se a pertinência das respostas, já que essas pesquisas 

representam a “percepção” da comunidade acadêmica sobre a realidade da IES. Para 

tanto, os resultados das pesquisas são confrontados pela CPA com informações dos 

documentos da IES (PDI, PPI etc.) e relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações 

Externas.). Assim, assegura-se que as informações obtidas reflitam a realidade da IES.     

Em atendimento à Portaria 40, um resumo desse Relatório, com as principais informações 

e resultados do processo de autoavaliação da IES é disponibilizado no site da IES (link da 

CPA). Uma cópia na íntegra do Relatório também é encaminhada pela CPA à Diretoria 

Acadêmica, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos 

resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação institucional da 

IES. Também, as informações são apresentadas nas reuniões para coordenadores, 

docentes e colaboradores. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

3.1.1. Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão  

● Ensino – Graduação: 

Objetivos do Projeto 
Ações Realizadas 

 

Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

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. 
 
Entre as ações realizadas podemos 
destacar: 
 
- Projeto “Café com Direito”: 
palestras oferecidas pelo Núcleo 
de Prática Jurídica (NPJ), com alta 
periodicidade, sobre temas atuais e 
de vanguarda do ordenamento 
jurídico, podendo ser ministrado 
por docentes da Instituição ou 
convidados externos, direcionadas, 
especialmente, para alunos que 
frequentam o NPJ (sétimo período 

Dificuldades de palestrantes para o 
turno diurno e dificuldade de alocar a 
grande quantidade de alunos de 
alguns cursos nos auditórios; 
dificuldade de patrocínio para custear 
as despesas derivadas dos eventos, 
como deslocamento de palestrante, 
despesas com hotel para 
palestrantes, confecção de material 
de divulgação das atividades; 

Promover a integração dos alunos; 
promover maior integração entre alunos 
e professores dos cursos; garantir aos 
alunos acesso às polêmicas e discussões 
mais recentes das suas áreas; divulgação 
do curso; aumentar o engajamento e 
satisfação dos alunos 
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ou mais); 
 
- Semanas Acadêmicas: Semana 
dedicada à realização de palestras 
e oficinas para os alunos, com 
temas específicos e inéditos. 
 
- Palestras, Mesa de debates, 
Mesas redondas: aulas ministradas 
por professores da casa ou 
convidados externos, sozinhos ou 
em grupo, para discutir temas 
atuais e de vanguarda;  
 

Incentivar a produção 
científica 

 

- PIQ subsídio para participação de 
em eventos nacionais e 
internacionais.  Professores com 
trabalhos aceitos de que tenham a 
Estácio como filiação podem 
pleitear custeio. No ano de 2016 
vários professores conseguiram o 
subsídio e participaram de eventos 
nacionais e internacionais. 
 
- Concurso Nacional de Produção 
Científica, Projetos de Extensão e 
Ensaio 2016.  No ano de 2016, 5 
professores da nossa IES foram 
contemplados com o prêmio de 

Necessidade em divulgar mais 
rapidamente e de forma mais formal 
para os novos professores todas as 
formas de incentivos da IES. 

Alta motivação dos docentes em relação 
à produção científica. 
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3.500,00 reais. 
 
- Destaques Boletim de pesquisa 
JF. Periodicamente todos os 
professores recebem boletim 
parabenizando e divulgando as 
últimas produções científicas dos 
colegas docentes. 
 
- Distribuição de certificados de 
destaque de produção científica 
durante as comemorações da 
Semana do Professor. 

Promover o ENADE 
 

- Atualização do Mural do ENADE; 
- Criação de Campanha de 
Incentivo aos alunos que farão o 
ENADE. 
- Criação de Campanha ao time de 
Redes de Computadores que foi 
nota 5 no Enade. 
- Promoção de exercícios 
Preparatórios do ENADE. 
- Locação de Laboratórios para 
incentivar a participação nos 
Simulados do ENADE. 
- Envio periódico da adesão nos 
simulados do ENADE para os 
coordenadores de curso. 
- Distribuição de kits no dia do 

- Dificuldades em estimular a adesão 
dos alunos nos processos 
preparatórios do ENADE, como os 
simulados.  

- Maior integração de professores e  
alunos; maior segurança e tranquilidade 
dos alunos durante a realização do 
ENADE; facilitação na troca de 
informações entre a equipe de 
professores envolvidas com o ENADE.   
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ENADE para os alunos. 
 
Presença da equipe de professores 
no dia do ENADE incentivando 
alunos, até o último momento. 
 
Criação de grupo no WhatsApp do 
ENADE para troca de informações. 

Ampliar a participação no 
Programa de Monitorias 

Realização de campanha de 
divulgação dos editais de monitoria 
com grande incentivo aos docentes 
solicitarem sempre que necessário. 
 
Oferta de bolsas de 20% para os 
alunos monitores. 

Necessidade em divulgar mais 
rapidamente e de forma mais formal 
para os novos professores as 
oportunidades de solicitação de 
monitorias. 

Maior incentivo aos alunos; Competição 
saudável para ser bem sucedido em 
disciplinas e pleitear vagas de monitores; 
Apoio no aprendizado de outros alunos; 
Apoio ao professor no processo de 
ensino. 

Promover a Atualização 
Curricular 

Promoção de debate permanente 
sobre as necessidades de 
atualização curricular de todos os 
cursos da IES, em especial nas 
reuniões de NDE. 

 

Grades curriculares sempre atualizadas e 
atentas às demandas do mercado. 

Promover a formação 
continuada 

Ampliação da divulgação da pós-
graduação para os egressos através 
de campanhas como “Até Breve” e 
“Diploma na Mão”. 
 
Oferecer bolsas de estudo na pós-
graduação para os egressos com 
melhores notas ao longo da 
graduação. No ano de 2016, esta 

Adesão abaixo do esperado em 
algumas iniciativas. 

Reconhecimento aos bons alunos; 
Captação de alunos; Maior qualidade na 
formação do aluno. 
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prática foi especialmente realizada 
no término da defesa do TCC para 
os alunos de maior destaque.  
 

 

Análise da CPA: 

 

A CPA conclui que as ações relacionadas à graduação foram extremamente produtivas.  

 

Um número muito grande de atividades extracurriculares foi promovido pelos cursos, contando com eventos até o penúltimo dia letivo do ano de 

2016. Os eventos movimentaram não somente os alunos da instituição, mas contaram com expressiva participação da comunidade de Juiz de Fora, 

incluindo profissionais de mercado e até mesmo alunos de outras instituições da cidade. 

 

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

mais recebeu destaque em veículos de mídia de Juiz de Fora sem precisar pagar por isso. 

Conseguiu-se boa divulgação e adesão no ENADE e se promoveu campanhas de conscientização sobre a importância do ENADE consideradas efetivas 

pela CPA. 

 

A participação dos docentes em iniciativas de pesquisas, extensão e monitorias tem sido considerável e tende a crescer diante dos constantes 

incentivos, incluindo premiações em dinheiro, homenagens e reconhecimento de mérito constantes. Em resumo, a CPA acredita que as ações do ano 

de 2016 tiveram impacto positivo na imagem dos cursos de graduação tanto em relação aos discentes, docentes e também, na maneira em que a 

sociedade de Juiz de Fora enxerga nossos cursos.
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 Ensino - Pós-graduação: 

 

Objetivos do Projeto 
Ações Realizadas 

 
 

Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Dar boas-vindas aos veteranos e aos 
calouros apresentando estrutura e 
modelo de ensino da Pós-graduação 

Promoção de aula inaugural nos 
meses de Abril e Outubro 

 
Aluno se sente mais acolhido; 
maior motivação para iniciar o 
curso. 

Consolidar Projeto Até Breve  

Promoção de palestra de 
conscientização aos alunos que 
estão graduando sobre a 
importância de continuar seus 
estudos. As ações foram realizadas 
no primeiro e segundo semestre do 
ano de 2016. 
 
Palestra com o RH da Votorantim 
com o tema “Mulher na Indústria” 
tendo como foco a importância do 
investimento na educação 
continuada. 

Não temos 100% da adesão 
dos alunos. 

Captação de Alunos e 
conscientização da importância 
da educação continuada. 

Consolidar Projeto Diploma na Mão  

Parceria com a secretaria da 
graduação entregando os diplomas 
de alunos que ainda não retiram na 
secretaria, aliado ao convite para 
continuação de sua formação na 
Pós-graduação.  

Baixa Adesão 
Captação de Alunos e a entrega 
facilitada e rápida de diplomas. 

 Estabelecimento de parcerias com  Captação de Alunos 
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Promover visitas semanais a 
empresas para fechar parcerias com 
descontos atrativos. 

diferentes empresas de Juiz de 
Fora para divulgar os cursos de 
Pós-Graduação da Estácio de Juiz 
de Fora. Exemplo: Evento no 
Hospital Santa Casa, evento em 
Seminário da Policia Militar, entre 
outros. Incluindo a distribuição de 
voucher de desconto. 
 

Promover eventos externos. 
 

Participação da CIPAT em parceria 
com a equipe do comercial, 
levando palestrantes e divulgando 
os cursos de Pós Graduação – Ex: 
ginástica laboral para 
colaboradores com alunos 
formandos do curso de Fisioterapia 
e alunos formandos em 
Enfermagem. 
 
Girofit: Alunos da Pós-graduação 
de  Eventos  em parceria com 
academia de ginástica elaboraram 
um evento para a promoção de 
saúde 

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

Promover eventos abertos à 
comunidade. 

Promoção de eventos em que a 
comunidade tem contato com 
eventos dos cursos de Pós 
Graduação, a fazer de exemplo o 
Seminário de Saúde Mental. 

Necessidade de promoção 
de estratégias para envolver 
mais a comunidade. 

Captação de Alunos e Divulgação 
dos Programas de Pós-
Graduação. 
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Incentivar formandos da graduação a 
continuarem seus estudos na Pós-
graduação. 

Distribuição de Desconto Voucher 
para Formandos. Em especial, para 
alunos que se destacaram durante 
o curso. 

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

Capacitar continuamente os 
professores da Pós-Graduação.  

Promoção de Seminário de Estudo 
de Casos de Harvard para 
professores se adequarem ao novo 
modelo de Ensino da Pós-
Graduação 

 Capacitação de Professores. 

 

 

Análise da CPA: 

 

A CPA conclui que as ações da Pós Graduação para o ano de 2016 foram bastante produtivas. Com destaque às visitas semanais às empresas de Juiz 

de Fora e parcerias em eventos da Graduação, o programa têm conseguido divulgar os cursos na cidade de Juiz de Fora e região, bem como já incutir 

ainda na Graduação o desejo da formação continuada no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. 
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 Pesquisa e Extensão  

 

Objetivos do Projeto 
Ações Realizadas 

 
 

Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Consolidação do Programa de 
Iniciação Científica - PIC e Programa 
de Extensão Acadêmica PEA 

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

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

Já conta-se atualmente com pelo 
menos uma bolsa por curso, com 
controle através de relatórios dos 
bolsistas. 
O controle semestral 
favoreceu maior adesão dos 
professores ao processo. 

Ampliar a divulgação dos editais. 
 

Algumas áreas de atuação da 
IES, como os cursos 
Administração, Engenharia, 
Design e Comunicação 
contam com poucas ofertas 
de Projetos. 
 

No ano de 2013, foram 13 PEA e 
12 PIC, mas metade não foi 
concluída.  Em 2014,, foram 
aprovados 05 PEA e 17 PIC. 
No programa 2015/2016, foram 
aprovados 07 PEAs e 24 PICs, com 
maior envolvimento docente e 
discente em nos Programas de 
Pesquisa. 
Já no atual programa 2016/2017, 
foram 30 PICs e 05 PEAs 
aprovados, sendo que 
atualmente 24 PICs e 05 PEAs 
estão em atividade. 
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Estimular o desenvolvimento de 
atividades complementares. 
 

Todos os cursos realizaram 
atividades externas tais como 
visitas técnicas, campanhas, 
palestras, seminários, jornadas e 
ações sociais, juntamente aos seus 
docentes e discentes. 

Falta de disponibilidade dos 
alunos para desenvolver 
atividades em horários 
alternativos em função de 
atividades laborais. 

Além da oferta de experiências 
diversas de aprendizagem aos 
alunos, ações sociais são 
realizadas para a comunidade. 

Consolidação do PIQ (Programa de 
Incentivo à Qualificação Docente) 
 

Programa de Subsídio a eventos 
científicos em âmbito regional, 
nacional e internacional: Aumento 
no incentivo à participação em 
eventos, inclusive internacionais. 
Suas despesas com participação de 
eventos podem ser integralmente 
custeadas. 

Ainda há necessidade de 
implementar a cultura da 
pesquisa e extensão entre os 
docentes, especialmente 
naqueles mais voltados para 
a atuação no mercado. 

Professores viajaram para 
diversos países e estados para 
apresentar trabalhos. 

Programas de Concurso Interno 
Nacional de Produção Científica, 
Projetos de Extensão e Ensaio. 
 
 
 
 

Envolvimento e cultura 
docente para envio de 
trabalhos ao Concurso. 
 
 
 

A ESTÁCIO JUIZ DE FORA 
anualmente tem professores 
contemplados nos Concursos, 
premiação que ocorre no Fórum 
Anual Docente promovido pela 
Estácio, no RJ. 
Em 2016 tivemos 05 professores 
premiados, quatro ganhadores na 
categoria Artigo Científico e um 
ganhador com Projeto de 
Extensão Acadêmica (PEA) 

Divulgação do Programa de Bolsas 
Stricto-Sensu (bolsas de Mestrado 
e Doutorado) para Docentes da 
Instituição 

Disponibilidade docente para 
envolvimento no programa 
de pesquisa. 
 

Diversos Professores da ESTÁCIO 
JUIZ DE FORA já fizeram mestrado 
e doutorado com bolsas 
Institucionais 
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3º Seminário Científico do Centro 
Universitário Estácio Juiz de Fora. 
 

 
3º Edição do Seminário Acadêmico 
e Científico do Centro Universitário 
Estácio JF, realizado no dia 
04/05/2016, recebendo trabalhos 
científicos de várias Instituições de 
Juiz de Fora e região. 

 
Ainda faltam equipamentos 
audiovisuais disponíveis para 
todas as apresentações. 
 
 

 
1ª Edição: Recebemos 135 
resumos (111 aprovados para 
apresentação) 
2ª Edição: Recebemos 195 
resumos (135 aprovados para 
apresentação); 
3ª Edição: Recebemos 235 
resumos (197 aprovados para 
apresentação) – 45 SALAS (16 
manhã e 29 noite). 

Participação no VIII Seminário de 
Pesquisa da UNESA – Universidade 
Estácio de Sá. 

Ampla divulgação do evento entre 
acadêmicos e docentes 

Dificuldade para arrecadar o 
dinheiro para custear a 
viagem. 

Cerca de 100 alunos, 
acompanhados de docentes 
participaram do evento em 2016, 
com frete de 2 ônibus para a 
viagem. 

 
Promover o Programa 
Pesquisa Produtividade 
 

Concurso para seleção de docentes 
para apoio financeiro no programa 
Pesquisa Produtividade. Este 
programa visa estimular o 
desenvolvimento de projetos de 
pesquisa entre os docentes dos 
cursos de graduação e incentivar a 
produção científica dos docentes 
dos cursos de graduação. 

Espaço físico e laboratórios 
para desenvolvimento de 
Pesquisas Institucionais. 
 

A ESTÁCIO JUIZ DE FORA teve 05 
professores contemplados pelo 
Programa de Pesquisa 
Produtividade, realizado entre 
fevereiro a junho de 2016. 

 
Revista Institucional Estação 
Científica (ISSN 1809-046X) 
 

Divulgação da Revista como uma 
das fontes científicas para 
produções inéditas de 
pesquisadores docentes e 

Acesso ao site da Revista e 
disponibilidade docente para 
envio dos artigos 
 

A revista é uma publicação 
semestral, obtendo classificação 
QUALIS em diversas áreas de 
atuações: B3 Direito / B4 Saúde 
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discentes de todas as Instituições 
em suas áreas de abrangências 

Coletiva / B5 Psicologia, História, 
Sociologia, Geografia e Letras-
Linguística / C Educação. 

 
 
Atividades Semanais de Pesquisa e 
Extensão 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas e atividades realizadas: 
Campanha contra a Dengue, 
Lançamento Game, Ação na 
Estácio, Café com Direito, Aula 
magna, Ação de conscientização, 
Bem Comum Bairros - Projeto 
Estação Saúde, Ação de 
conscientização, Orientações e 
atividades externas, Lançamento 
TV Piraí, Desfile de moda, Júri 
simulado, Vacinação, Ação 
solidária, Doações diversas, I 
Colóquio de pesquisa em 
Psicanálise, Campanha do 
agasalho, Cine Design, Desfile de 
Moda- Apae e Projeto Vivart, 
Serviço a comunidade, "Lacre 
Solidário", I Forum de Educação 
Estácio Zona Norte, Feira de 
Profissões no Colegio Jesuitas, 
Feira de profissões no Colegio 
Militar, Creative Night, Educação 
Física nos jogos universitários, 
Outubro Rosa, Entrega de 
brinquedos, Outubro Rosa, Mês 
das Crianças, Exposição, Amor e 

 
Disponibilidade docente e 
discente para envolvimento 
nas ações. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envolvimento de colaboradores e 
alunos de todos os cursos da 
Instituição. 
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Psicanálise e Desfile para doação 
de Roupas , entre outros. 

 

 

PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (24 PICs) 2016/2017: 

 

PROFESSOR PROJETO CURSO 

 
JULIANA OLIVEIRA GOMES 

RESPOSTAS DE ENFRENTAMENTO A CRENÇAS DISFUNCIONAIS E 
SUA CONVERGENCIA EM ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG)- 

FASE 2 

PSICOLOGIA 

 
JULIANA OLIVEIRA GOMES 

PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM TESTE 
PSICOLÓGICO DE ATENÇÃO CONCENTRADA – FASE 1 

 
PSICOLOGIA 

 
VIVIAN ESPÍRITO SANTO 

MASSI PASCHOALINO 

SOLUBILIDADE, RUGOSIDADE E ESTABILIDADE DE COR DA 
RESINA NANOPARTICULADA: INFLUÊNCIA DA FOTOATIVAÇÃO E 

MEIOS DE IMERSÃO 

 
ODONTOLOGIA 

 
LUCIANA ABREU 

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL 

 
DIREITO 

MARA CONCEIÇÃO LEITURAS E INTERFACES: LITERATURA, ARTE, DIREITO E 
PSICOLOGIA 

DIREITO E 
PSICOLOGIA 

ANDERSON LUIZ 
NOGUEIRA VIEIRA 

 

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO MÓVEL PARA 
COMUNICAÇÃO LINGUISTICA COM SURDOCEGOS UTILIZANDO 

ARDUINO E ANDROID 

CST em REDES DE 
COMPUTADORES 

EMERSON RODRIGUES 
DUARTE 

ESTUDO LONGITUDINAL SOBRE A 
COORDENAÇÃO MOTORA DE CRIANÇAS 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESTÊVÃO MONTEIRO 
GUERRA 

PRÉ PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – GRUPOS OPERATIVOS 
E RESSOCIALIZAÇÃO 

PSICOLOGIA 
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ANDRÉIA DA SILVA 
STENNER 

 

DO MÉTODO EM PESQUISA EM PSICANÁLISE: TEORIA E CLÍNICA PSICOLOGIA 

CLAUDIO ROBERTO DOS 
SANTOS 

AS REDES SOCIAIS E A PRIVACIDADE: INVASÃO OU EVASÃO? – O 
COMPORTAMENTO DOS USUÁRIOS E OS DESAFIOS DA ORDEM 

JURÍDICA 

DIREITO 

SÍLVIA REGINA COSTA 
DIAS 

EFEITOS DA CRIOTERAPIA E DO ULTRASSOM CONTÍNUO 
SOBRE A FORÇA DA MUSCULATURA FLEXORA DE COTOVELO 

FISIOTERAPIA 

ROMUALDO MONTEIRO 
DE RESENDE COSTA 

 

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA MÓVEL COMO 
FERRAMENTA DE APRENDIZADO 

CST EM ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS 

PAULA CAMPOS DE 
CASTRO 

TEXTO E IMAGEM: A IMPORTÂNCIA DO VESTUÁRIO NA 
CONSTRUÇÃO DAS PERSONAGENS LITERÁRIAS DO SÉC. XIX. 

ENGENHARIA / 
DESIGN DE MODA 

VIRNA LIGIA FERNANDES 
BRAGA 

A CONSTITUIÇÃO DO CAMPO ASSISTENCIAL EM MINAS GERAIS: 
A ASSISTÊNCIA AOS POBRES DO IMPÉRIO À REPÚBLICA (1870-

1930) 

DIREITO 

ELZA MARIA GONÇALVES 
LOBOSQUE 

O USO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS NA PRÁTICA 
PROFISSIONAL DE PSICÓLOGOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA 

EM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 
PSICOLOGIA 

ELZA MARIA GONÇALVES 
LOBOSQUE 

 

O PROCESSO DE ESCOLHA PROFISSIONAL DE ALUNOS DE 
PSICOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE JUIZ DE 

FORA 

PSICOLOGIA 

ANDREY DA SILVA 
BRUGGER 

MINORIAS E ACESSO A DIREITOS: A LUTA POR 
RECONHECIMENTO, A CONSTRUÇÃO DO SELF E A 

ARTICULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DE DIREITOS E 
DE RESISTÊNCIA FRENTE ÀS INSTITUIÇÕES E FORA DELAS 

DIREITO 

ANDREY DA SILVA 
BRUGGER 

RELAÇÕES NORMATIVO-INSTITUCIONAIS ENTRE OS PODERES 
EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO: DIÁLOGOS 

INSTITUCIONAIS NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO PÓS-

DIREITO 
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1988. 

RENATA TOLÊDO ALVES PROJETO “MÚSICA E ANSIEDADE INFANTIL NO AMBIENTE 
ODONTOLÓGICO” 

ODONTOLOGIA 

RENATA TOLÊDO ALVES 
 

PROJETO “HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS: UM ESTUDO DE 
PREVALÊNCIA” 

ODONTOLOGIA 

MAYANNA DE LOURDES 
FERREIRA RODRIGUES 

MARINHO 
 

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA E AS FINANÇAS PESSOAIS: UM 
ESTUDO JUNTO AOS ALUNOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ESTÁCIO JUIZ DE FORA 

ADMINISTRAÇÃO 

MARIELLA AGOSTINHO 
GONÇALVES 

 
 

ANÁLISE IN VITRO DA RESISTÊNCIA DA UNIÃO AO 
MICROCISALHAMENTO DO SISTEMA ADESIVO SINGLE BOND 

UNIVERSAL SOBRE SUPERFÍCIES DENTINÁRIAS APÓS 
PROCESSOS EROSIVOS 

ODONTOLOGIA 

MARIELLA AGOSTINHO 
GONÇALVES 

 

ADESÃO À SUPERFÍCIE DE ESMALTE DENTÁRIO CLAREADO: 
AVALIAÇÃO IN VITRO POR MICROCISALHAMENTO 

ODONTOLOGIA 

 

 

PROJETOS DE EXTENSÃO ACADÊMICA (5 PEAs) 2016/2017: 

 

PROFESSOR PROJETO CURSO 

 
SIMONE MARIA RAGONE 

GUIMARAES 
 

ATENDIMENTO CLÍNICO DE PACIENTES 
COM DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES 

- CLÍNICA DE DTM – 

 
 

ODONTOLOGIA  
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ANDERSON LUIZ NOGUEIRA 

VIEIRA 

E-VENT: APLICATIVO MÓVEL PARA CONTROLE DE 
MINI-CURSOS E EVENTOS ACADÊMICOS NA ESTÁCIO 

JUIZ DE FORA   

 
REDES DE 

COMPUTADORES 

 
ANDRÉIA DA SILVA STENNER 

 

 
OS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS COMO 

DISPOSITIVOS DE INCLUSÃO SOCIAL 

 
PSICOLOGIA  

 
RENATA TOLÊDO ALVES 

 
SORRIR PARA A FOTO: EXTENSÃO ACADÊMICA 

 
ODONTOLOGIA  

 
FLÁVIO N. CARVALHO 

 
TREINAMENTO PROFISSIONAL EM ENDODONTIA 

PROJETO DE EXTENSÃO ACADÊMICA 

 
ODONTOLOGIA  

 

Análise da CPA: 

 

A CPA conclui que as ações de Pesquisa e Extensão foram extremamente eficientes e efetivas no ano de 2016. O Programa de Incentivo a Qualificação 

Docente, bem como participação em editais de pesquisa, extensão e concursos foram bastante incentivados e divulgados. Como resultado tivemos 

diferentes professores sendo contemplados com custeio de viagem para participação em eventos nacionais e internacionais. Além disso, diferentes 

professores premiados em concursos de incentivo à pesquisa e extensão promovidos pela instituição. O desafio foi deixar a par os novos professores 

das diferentes e constantes oportunidades nesta área. Destaque para o 3º Seminário Científico do Centro Universitário Estácio JF que recebeu número 

recorde de resumos e movimentou toda a comunidade de Juiz de Fora, recebendo também alunos de outras instituições e de outras cidades. 
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3.1.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

 

Comunicação Interna e Externa 

 

Objetivos do Projeto 
Ações Realizadas Resultados alcançados 

 
 

Fragilidades Potencialidades 

Ampliar as ações de apoio 
financeiro 

- Consolidação da política de 
bolsas. 
- Manutenção dos programas 
governamentais de incentivo ao 
acesso e permanência (FIES, 
PROUNI, Bolsa Escola da Família 
etc.). 
- Oferecimento de opções próprias 
de parcelamento. 

 

 Manter o aluno na instituição, 
captação do aluno. Crescimento e 
manutenção da base de alunos 
mesmo em época de crise do país. 

Implantar práticas sustentáveis de 
Gestão 

Consolidação o PGSA – Programa de 
Gestão Sócio Ambiental. 
Capacitação Contínua de 
Colaboradores. 

Baixa adesão em alguns 
cursos oferecidos. 

Crescimento de qualidade de gestão; 

Melhorar a visibilidade da imagem 
da instituição na cidade e região 

Promoção de ações de divulgação 
da marca. Ex: Divulgação em 
outdoors, ônibus, bancas, ações em 
escolas e cursos. Promoção de 
eventos abertos a comunidade 

Poucos recursos para 
divulgações dos cursos 
tecnológicos. 

Divulgação e estabelecimento de uma 
imagem positiva da instituição. 
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visando maior divulgação, como  JF 
Maker.  

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

- Participação das deliberações 
dos sindicatos da classe. 

- Realização visitas em escolas e 
cursinhos. 
- Participação do Fórum Técnico 
Startups em Minas 

 Captação de Alunos e Envolvimento 
com a Sociedade. 

Ampliar a divulgação da Ouvidoria Promoção da divulgação externa da 
Ouvidoria para a sociedade utilizar 
essa ferramenta. 

  

Melhorar a comunicação interna Promoção de incentivo aos 
docentes em participar do Conecta, 
rede própria da Estácio da qual já 
participam colaboradores 
administrativos. Para tal, os eventos 
do ano foram divulgados no 
Conecta, necessitando de 
confirmação pelo sistema. Além 
disso, foram promovidos concursos 
dentro da Rede em que durante sua 
participação havia a distribuição de 
prêmios.  

Ações foram 
insuficientes para 
promover participação 
efetiva dos docentes. 

Disseminação de informações entre 
docentes e colaboradores. 
Estabelecimento de parcerias intra-
organização. 

 

Análise da CPA: 

 

Apesar do momento de crise que passa o País, a Instituição conseguiu manter o canal de comunicação aberto com a sociedade, através de diferentes 

canais (online e offline). Em especial, se manteve investindo em ações para melhorar a visibilidade da IES, em Juiz de Fora e Região, e oferecendo 
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uma política de bolsas e financiamento agressiva. No que se refere à comunicação interna, em especial em relação à Rede Conecta, considera-se que 

apesar de inúmeros esforços não se atingiu o objetivo desejado de engajamento dos docentes na rede até o momento. 

 

 

3.1.3. Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

Objetivos do Projeto 
Ações Realizadas 

 
 

Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Oferecer mecanismos financeiros de 
estímulo à permanência 

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

Apesar da massiva 
divulgação, alguns alunos 
ainda perdiam prazos e 
alegavam 
desconhecimento. 

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

Oferecer mecanismos acadêmicos 
de estímulo à permanência 

Implantação das atividades de 
Nivelamento Acadêmico 
também na área de 
Matemática 
 
Incentivo a criação de Grupos 
de Estudos pelos docentes 
como Projetos de Iniciação 

Devido às necessidades 
orçamentárias as Oficinas 
de Leitura foram suspensas. 
 

Motivar, incentivar e nivelar os 
alunos com dificuldades de 
adaptação ou aprendizagem. 
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Científica 
Manutenção da ampla 
divulgação das vagas de 
estágios e empregos, 
consolidando o Espaço E3 
implantado em 2011. 
 
Divulgação e consolidação de 
projetos como: 

 Nova Chance – 
Oportunidade de reforço 
do primeiro exame para os 
alunos de primeiro período 
que ainda estão se 
adaptando ao ensino 
superior 

 Avaliando o Aprendizado – 
Quatro simulados ao longo 
do período para um 
feedback e 
acompanhamento 
constante do aprendizado 
do aluno por ele mesmo e 
pelo professor. 

 Programa de dependência 
e recuperação de férias. 

Estabelecer maior contato com 
egressos 

Participação dos egressos em 
eventos realizados pelos 
cursos, como semanas 

Dificuldades de agenda 
disponível de alguns 
egressos para participação 

Incentivar e motivar atuais alunos, 
reconhecer e homenagear egressos. 
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acadêmicas, palestras e mesas 
redondas. 
 
Manutenção de mural de 
homenagens a egressos que se 
destacaram. 

em eventos. 

Melhorar a qualidade do 
atendimento ao aluno 

Investimento constantemente 
na capacitação dos 
colaboradores. Em especial 
foram oferecidos cursos para 
os colaboradores da Secretaria 
de Alunos. E reuniões semanais 
visaram trabalhar na melhoria 
dos indicadores de eficiência 
no atendimento, que 
atualmente constitui ponto 
crítico nas avaliações 
institucionais. 
 
Divulgação dos mecanismos de 
Ouvidoria que foram de fato 
utilizados pelos alunos. 
Divulgação intensa do 
Atendimento Agendado 
implantado em 2012 

Mesmo com a divulgação 
intensa do Atendimento 
Agendado, alguns alunos 
resistem ao procedimento. 

O atendimento agendado está se 
consolidando e melhorando a 
qualidade em termos de rapidez no 
atendimento e ausência de filas. 
Equipe de atendimento cada vez 
mais preparada. 
Alunos cientes dos meios existentes 
para registrar suas reclamações e 
sugestões. 

Fortalecer a ação do Apoio 
Psicopedagógico 

Divulgação intensa do Apoio 
Psicopedagógico para os 
discentes. 

Necessidade de trabalhar na 
resistência natural de alguns 
discentes em procurarem 
apoio. 

Apoio ao discente; discente mais 
acolhido; qualidade de vida na 
instituição. 
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Análise da CPA: 

 

A CPA considera que as ações realizadas em relação às Políticas de Atendimento aos Discentes foram eficientes. Apesar de reconhecer que o 

Atendimento continua sendo um ponto crítico e que necessita ser constantemente trabalhado, as ações vem trilhando um caminho de evolução e 

melhoria constante. Os projetos Nova Chance, Avaliando o Aprendizado, entre outros têm se mostrado benéficos, entretanto é necessário implantar 

uma cultura mais forte de participação entre os discentes e também uma conscientização dos docentes para que atue como disseminador dessas 

oportunidades ao alcance dos alunos dentro de sala de aula.  

 

 

3.2 – EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

3.2.1 – Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

Objetivos do Projeto 
Ações Realizadas 

 
 

Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Qualificar o Corpo 
Docente 

Divulgação de oportunidades de bolsas de 
mestrado e doutorado em murais, sala dos 
professores, e-mails, entre outros. 
Divulgação dos Cursos do PIQ Formação 

Continuada na sala dos professores, e-
mails, reuniões de colegiado, entre outros. 

Manutenção do contato direto entre o 

 
Qualificação constante; incentivo ao 
aprimoramento. 
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Apoio Psicopedagógico e o Corpo Docente 

Incentivar a 
produção científica 

 

Alinhamento de ações com a Pró-Reitoria 
de Pesquisa 
Apoio em campanhas de divulgação dos 
subsídios para pesquisa e participação em 
Congressos disponibilizados pela IES em 
conjunto com a Pró-Reitoria de Pesquisa. 

Necessidade de divulgação 
mais rápida e eficiente das 
oportunidades para os 
novos colaboradores. 

Fortalecimento das iniciativas de pesquisa da 
IES 

Capacitar 
continuamente o 
corpo técnico-
administrativo 

Lançamento de novos cursos na EDUCARE 
– Universidade Corporativa da Estácio e 
oferecimento de capacitações frequentes. 
Reuniões Periódicas focando no 

compartilhamento de boas práticas e 
discussão de novas estratégias. 

 

 
Melhoria contínua da qualidade do corpo 
técnico-administrativo. 

 

Análise da CPA: 

 

A CPA considera que as ações relacionadas ás Políticas de Pessoal foram bem sucedidas, em especial pelo seu alinhamento com outros setores, como 

a Pró-Reitoria de Pesquisa. As oportunidades de capacitação no ano de 2016 foram variadas e bastante divulgadas. Entretanto, a CPA percebeu a 

necessidade de confeccionar um material resumido e focado para os novos colaboradores que dê uma panorama geral das diferentes oportunidades 

existente no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora.  
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3.2.2 – Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Objetivos do Projeto 
Ações Realizadas Resultados alcançados 

 
 

Fragilidades Potencialidades 

Garantir a periodicidade dos 
encontros dos órgãos Colegiados 

Manutenção do fluxo das 
reuniões do CONSU, do 
CONSEPE, dos NDEs, dos 
Colegiados de Curso, valorizando 
a representação discente. 

Dificuldade em 
compatibilizar agendas 
para a marcação das 
reuniões. 

Valorização da representação 
discente; alinhamento da equipe 
docente. 

Promover aproximação entre 
Reitoria e os alunos 

Realização bimestral do “Café 
com a Direção”, onde a mesma 
se encontrou com os 
representantes de cada curso 
para um debate avaliativo dos 
cursos e da IES. 
O Café com a Direção ocorreu in 
loco tanto na unidade Rio 
Branco, como na unidade Zona 
Norte. 

Necessidade de aumentar 
a adesão de alunos 

Engajamento do corpo discente; 
Aproximação da Reitoria e 
alunos; Promoção de canal 
“direto” e frequente de 
comunicação com a Reitoria. 

Consolidação do PEG – Programa 
de Excelência em Gestão 

Atuação constante de 
colaborador na unidade 
selecionado como focal do PEG 
para verificação da implantação 
de todos os itens ao longo de 
2016. 
Promoção de reuniões e quizzes 
para a disseminação das 

 
Engajamento de toda a equipe 
para o bom atendimento dos 
itens do PEG. 
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diretrizes do PEG. 

Promover Gestão Transparente 
da IES 

Realização bimestral de 
encontros de apresentação de 
resultados, em que cada setor, 
incluindo a Direção Geral, 
apresenta suas principais ações 
desenvolvidas e resultados 
alcançados. 

 
Acompanhamento constante de 
resultados; disseminação de 
informações importantes 

 

 

Análise da CPA: 

 

A CPA considera que as ações relacionadas à Organização e Gestão da Instituição foram bem realizadas. Em especial, a CPA gostaria de destacar a 

consolidação contínua do PEG, que contou com crescente engajamento de toda a equipe ao longo do ano de 2016. A focal do PEG atuou de forma 

intensa e constante, verificando e garantindo a atendimento de todos os itens. O clima de motivação para o atendimento de forma excelente aos 

itens é verdadeiro e contagiante. 
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3.2.3 – Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
 

Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Promover participação coletiva na 
gestão orçamentária 

Construção do orçamento da IES a partir 
das demandas dos diversos atores da 
comunidade acadêmica 
Inclusão no orçamento recursos para 
atendimento às melhorias propostas pela 
CPA a partir dos resultados da Avaliação 
Interna. 
 
Submissão do orçamento da IES para 
aprovação dos seus órgãos Colegiados. 

 

Fortalecimento da 
colaboração e do espírito 
de equipe; 
Enriquecimento de 
diferentes visões para o 
planejamento. 

Ampliar o diálogo com a 
Mantenedora 

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

 

Fortalecimento do canal 
de comunicação com a 
Mantenedora; Resolução 
facilitada de conflitos. 

Garantir a sustentabilidade financeira 

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

 

Aumento da 
arrecadação; diminuição 
da inadimplência; 
Manutenção da base de 
alunos; retenção de 
alunos;  
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adiantamento da pré-matrícula. 
 
Divulgação do FIES e de outras 
oportunidades próprias de financiamento. 

 

 

Análise da CPA: 

 

A CPA considera que as ações relacionadas a Sustentabilidade Financeira foram feitas de forma eficiente e eficaz. Mesmo diante de um cenário de 

grave crise no País em que acompanhamos o desemprego crescente e que afeta diretamente todo o mercado, a eficiência e efetividade das ações ao 

longo de 2016 permitiram que a base  de alunos da instituição continuasse crescendo e mantendo uma boa saúde financeira da IES. É importante 

ressaltar a grande valia das campanhas de negociação de débitos que foram muito atrativas e propiciaram que muitos alunos deixassem a 

inadimplência e ganhassem novo fôlego para continuarem seus estudos. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

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

Coordenadores de cursos, professores e gestores, entendem que é necessário atender 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 4.1 - ISA  (ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO ALUNO) 

Critérios de Seleção:  

  

Instituição: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO 

JUIZ DE FORA  
Tipo de Avaliação: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  

Ano Média Unidade Média Prof. ISA 

2014.1 3.27 4.13 3.70 

2014.2 3.41 4.15 3.78 

2015.1 3,50 4,13 3,82 

2015.2 3,53 4,11 3,82 

2016.1 3,57 4,30 3,93 

2016.2 3,59 4,30 3,94 

 

Adicionalmente, os dados em separado dos campi que constituem a presente 

unidade em relação ao ano de referência 2016. 

Tabela 4.2 - Referência: 2016. 1 

Unidade Média do Professor Média da Unidade ISA 

RIO BRANCO (MG) 4,29 3,60 3,94 

ZONA NORTE (MG) 4,46 3,38 3,96 
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Tabela 4.3 - Referência: 2016. 2 

Unidade Média do Professor Média da Unidade ISA 

RIO BRANCO (MG) 4,34 3,67 4,00 

ZONA NORTE (MG) 4,38 3,76 4,07 

 

Observando os dados desde 2014.1 até 2016.2, percebe-se que o índice de satisfação do 

aluno vem em uma tendência de crescimento ao longo das avaliações e que em 2016.1 e 

2016.2, houve um acréscimo de satisfação nos itens supramencionados, fruto de um 

trabalho contínuo realizado, pela CPA, gestores, coordenadores de curso e professores.  É 

possível observar também que em 2016.2 as médias do campus Zona Norte, apesar de 

próximas, foram superiores às do campus Rio Branco. A CPA atribui este aumento nas 

médias às reuniões constantes da direção com o público do campus Zona Norte, se 

empenhando durante todo o ano de 2016 em atender as demandas levantas por eles e 

assim, consolidar este novo campus, sendo esta uma das principais metas estabelecidas no 

PDI. 

 

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 segundo semestre de 2015.2, o primeiro de 2016.1 e o segundo de 2016.2. 

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 3 semestres, o que permite acompanhar a satisfação do 

discente no período. 

Tabela 4.4 - Satisfação com Infraestrutura – 2015.2 

Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
RIO BRANCO (MG) 3,6% 5,4% 23,6% 35,9% 31,5% 

 

Tabela 4.5 - Satisfação com Infraestrutura – 2016.1 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 

9,1% 7,8% 20,1% 27,1% 35,9% 

 

Tabela 4.6 - Satisfação com Infraestrutura – 2016.1 - Campus Zona Norte 
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1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 

19,5% 11,0% 25,4% 19,2% 24,9% 

 

Tabela 4.7 - Satisfação com Infraestrutura – 2016.2 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

8,1% 8,0% 19,7% 28,6% 35,6% 

 

Tabela 4.8 - Satisfação com Infraestrutura – 2016.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

5,5% 7,9% 22,7% 25,8% 38,2% 

 

Considerado as tabelas 4.4, 4.5 e 4.6, é possível perceber que o grupo de extremamente 

satisfeitos no Campus Rio Branco aumentou em 4,5%, em 2016.1, em relação à média 

geral do Centro Universitário no semestre anterior de 2015.2. Em 2016.1 o Campus Zona 

Norte por sua vez, se encontra levemente abaixo da média do Centro Universitário de 

2015.2. A CPA entende que isto é um resultado natural uma vez que o Campus Zona Norte 

foi recentemente inaugurado e as adaptações de infraestrutura de acordo com os 

feedbacks discente têm sido intensas. Já em 2016.2 (Tabelas 4.7 e 4.8), devido às diversas 

melhorias que já foram realizadas, o campus Zona Norte aumentou consideravelmente o 

grupo dos extremamente satisfeitos passando de 24,9% para 38,2%. Este percentual 

ultrapassou o resultado obtido pelo campus Rio Branco em 2016.1 (35.6%), que se 

manteve muito próximo ao obtido em 2016.1. Também é interessante observar que o 

grupo de extremamente insatisfeitos na avaliação de 2016.1, 2016.2 está maior nos dois 

campi se comparados com o indicador do Centro Universitário no período 2015.2. Há 

indícios de uma tendência de polarização entre grupos extremamente satisfeitos e 

insatisfeitos. As causas desta polarização podem ter motivações complexas, passando, por 

exemplo, por possíveis mudanças no perfil do entrante. É preciso ressaltar que os dados 

de maneira geral mostram resultados positivos, mas não serviram para que a Instituição 

deixasse de se preocupar com mais melhorias e novas propostas. O Centro Universitário 

de Juiz de Fora segue ciente, atento e proativo em suas ações de melhoria. 

Tabela 4.9 – Satisfação com Biblioteca 2015.2 
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Unidade 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
RIO BRANCO (MG) 3,0% 6,6% 20,2% 34,3% 35,9% 

 

 

Tabela 4.10 – Satisfação com Biblioteca 2016.1 - Campus Rio Branco  

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 

3,0% 4,5% 17,5% 28,6% 46,4% 

 

Tabela 4.11 – Satisfação com Biblioteca 2016.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

39,3% 10,7% 10,7% 14,3% 25,0% 

 

Tabela 4.12 – Satisfação com Biblioteca 2016.2 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

2,7% 4,5% 17,0% 31,0% 44,8% 

 

Tabela 4.13 – Satisfação com Biblioteca 2016.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

2,9% 2,9% 24,3% 44,3% 25,7% 

 

Considerando as tabelas 4.9, 4.10 e 4.11 que tratam da satisfação dos discentes com a 

biblioteca é possível perceber que o Campus Rio Branco está com um indicador no período 

2016.1 (46,4%) superior à média do Centro Universitário no período 2015.2 (35,9%) em 

relação ao grupo de extremamente satisfeitos. O grupo de extremamente insatisfeito se 

manteve em 3,0% e o de insatisfeitos está menor no período de 2016.1 (4,5%) quando 

comparado à média do campus, em 2015.2 (6,6%). Com relação ao Campus Zona Norte, 

podemos ver que ele se mantém no período de 2016.1 abaixo da média do Centro 

Universitário no período de 2015.2. Também é possível observar uma polarização entre o 

grupo de extremamente satisfeitos (25,0%) e extremamente insatisfeitos (39,3%), sendo 

ambos os grupos os de maiores frequências. Novamente a CPA entende que por se tratar 

de um Campus novo, o Campus Zona Norte está em um período de adaptação e de 

melhorias intensas e constantes. A direção do Centro Universitário se reuniu diversas 



66 

 

vezes com os discentes da Zona Norte em um projeto chamado Café com a Direção e os 

feedbacks têm sido cada vez mais positivos diante das melhorias implantadas ao longo 

deste ano de 2016. Como resultado, já na avaliação de 2016.2 (Tabela 4.13) do campus 

Zona Norte, apesar de não ter havido mudanças expressivas no grupo de extremamente 

satisfeitos, o grupo de extremamente insatisfeitos caiu de 39,3% para 2,9%. O campus Rio 

Branco não obteve mudanças expressivas em 2016.2 (Tabela 4.12) quando comparado aos 

resultados obtidos em 2016.1 (Tabela 4.10). É importante ressaltar que o Centro 

Universitário Estácio Juiz de Fora está atento ao Campus Zona Norte para que o mesmo 

cresça em excelência, bem como o Campus Rio Branco. Como exemplo de algumas ações 

focadas na melhoria deste indicador, podemos destacar que neste ano de 2016 

estabeleceu-se o funcionamento da biblioteca e do espaço de leitura, bem como a 

disponibilização de wi-fi nestas áreas no Campus Zona Norte. 

   

Tabela 4.14 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, 

aparelhos de datashow, retroprojetores, etc.) – 2015.2  

 1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 

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

 

Tabela 4.15 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, 

aparelhos de datashow, retroprojetores, etc.) – 2016.1 - Campus Rio Branco  

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

6,3% 6,5% 19,6% 28,8% 38,7% 

 

Tabela 4.16 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, 

aparelhos de datashow, retroprojetores, etc.) – 2016.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

20,5% 13,6% 22,7% 20,5% 22,7% 

 

Tabela 4.17 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, 

aparelhos de datashow, retroprojetores, etc.) – 2016.2 - Campus Rio Branco  

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

5,0% 5,5% 21,0% 30,7% 37,8% 
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Tabela 4.18 - Satisfação com os equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, 

aparelhos de datashow, retroprojetores, etc.) – 2016.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

2,8% 8,3% 25,0% 25,0% 38,9% 

 

Em relação à satisfação com os equipamentos utilizados (Tabelas 4.14, 4.15 e 4.16), é 

possível perceber que o grupo de discentes extremamente satisfeitos no campus Rio 

Branco no período de 2016.1 (38,7%) está acima do valor apresentado no período de 

2015.2 (34,2%) para a média do Centro Universitário. Este crescimento pode ser creditado 

às constantes melhorias de infraestrutura nas salas de aula. Inclusive, no ano de 2016 

foram adquiridas 6 novas TVs de 55 polegadas. O campus Zona Norte tem resultado em 

2016.1 (22,7%) abaixo da média do Centro Universitário no ano de 2015.2 (34,2%), mas já 

em 2016.2 (Tabela 4.18) esta situação de modifica subindo para 38,9% o grupo de 

extremamente satisfeitos. Por sua vez, em 2016.2 (Tabela 4.17) o campus Rio Branco não 

apresenta mudanças significativas quando comparado com 2016.1.  Diante destes 

resultados a CPA e a direção entende os enormes potenciais de melhoria deste indicador e 

ainda no ano de 2016, como ações focando a melhoria deste indicador destaca-se a 

disponibilização permanente de um datashow no Campus Zona Norte e ainda, a entrega 

de 5 novas salas de aula, aquisição de novas carteiras e a climatização dos novos espaços.  

 

Tabela 4.19 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 

informática – 2015.2 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

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

 

Tabela 4.20 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 

informática – 2016.1 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 

5,3% 5,8% 17,5% 28,8% 42,7% 

 

Tabela 4.21 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 
informática – 2016.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

2,1% 8,5% 14,9% 29,8% 44,7% 
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Tabela 4.22 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 
informática – 2016.2 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

5,1% 6,5% 20,0% 25,9% 42,6% 

 

Tabela 4.23 – Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de 
informática – 2016.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

0,0% 2,7% 10,8% 24,3% 62,2% 

 

No que se refere aos laboratórios de informática (Tabelas 4.19, 4.20 e 4.21) é possível 

perceber que os indicadores dos grupos de satisfeitos e extremamente satisfeitos estão 

melhores em 2016.1 para ambos os campi, Zona Norte (74,5%) e Rio Branco (71,5%), 

quando comparado ao indicador do Centro Universitário no período anterior de 2015.1 

(65,5%). Em 2016.2 (Tabelas 4.22 e 4.23) este indicador cresce consideravelmente no 

campus Zona Norte para 86,5% e decresce levemente no campus Rio Branco para 68,5%, 

ainda acima de 65,5% apresentado em 2015.2. Apesar dos bons indicadores a CPA e a 

direção concordam que sempre a espaço para melhorias. Como busca constante da 

excelência, no ano de 2016 o laboratório de informática do campus Zona Norte foi 

ampliado e 23 computadores do laboratório 311 no campus Rio Branco foram 

substituídos. 

 

Tabela 4.24 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua Unidade – 2015.2 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 
15,4% 11,7% 23,3% 25,5% 24,0% 

 

Tabela 4.25 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua Unidade – 2016.1 - Campus Rio 

Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

17,3% 11,7% 24,7% 21,6% 24,7% 

 

Tabela 4.26 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua Unidade – 

2016.1 - Campus Zona Norte 
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1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 

2,1% 6,4% 21,3% 23,4% 46,8% 

 

Tabela 4.27 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua Unidade – 

2016.2 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 

14,5% 10,6% 23,6% 24,5% 26,9% 

 

Tabela 4.28 - Atendimento da Secretaria de alunos da sua Unidade – 

2016.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 –  

Extremamente Satisfeito 

7,5% 2,5% 22,5% 25,0% 42,5% 

 

 

No que se refere à satisfação com o atendimento na secretaria (Tabelas 4.24, 4.25 e 4.26), 

trata-se de um indicador que sempre desponta com os menores índice nas avaliações 

sendo pauta e preocupação nas reuniões da CPA. Apesar disso, este indicador tem 

apresentado melhorias desde a mudança de layout do espaço de atendimento, frequentes 

treinamentos dos atendentes inclusive atendimento agendado onde o aluno pode fazer 

escolha do horário que deseja ser atendido através de agendamento prévio, diminuindo 

com isso o tempo de espera e proporcionando ao aluno condições de gerir suas 

possibilidades de ida na faculdade. Particularmente para os períodos de 2015.2 e 2016.1, o 

campus Rio Branco de maneira geral mantem seu indicador, enquanto o campus Zona 

Norte se apresenta com altos indicadores em 2016.1 neste quesito. O grupo de satisfeitos 

e extremamente satisfeitos somam 70,2% de discentes. Sem tirar o mérito positivo do 

resultado, a CPA destaca que por possuir uma base de alunos expressivamente menor do 

que o campus Rio Branco, a resolução de problemas e o gerenciamento do atendimento 

pode se tornar mais fácil. Portanto, o bom resultado do campus Zona Norte neste quesito, 

não significa que o item acima relacionado deixou de ser preocupação. Muito ao contrário, 

a coordenação da CPA continua atenta para que os bons indicadores se mantenham e 

melhorem mesmo com o aumento da base de alunos. Evidência disto é que já em 2016.2 

(Tabela 4.27) os indicadores do campus Rio Branco continuaram aumentando (de 24,7% 

para 26,9%). Já os indicadores do campus Zona Norte, entre 2016.1 e 2016.2, caíram um 

pouco neste quesito (de 46,8% para 42,5%), possivelmente devido ao aumento na base de 
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alunos. A qualidade percebida no atendimento da Secretaria de alunos tem tido atenção 

constante da CPA junto à direção dos Campi.  

Tabela 4.29 - Limpeza dos banheiros - 2015.2 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

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

 

Tabela 4.30 - Satisfação Geral com Banheiros - 2016.1 - Campus Rio Branco 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 

10,3% 8,4% 20,4% 25,9% 35,0% 

 

Tabela 4.31 - Satisfação Geral com Banheiros - 2016.1 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 
5 - Extremamente 

Satisfeito 

12,5% 12,5% 22,9% 14,6% 37,5% 

 

Tabela 4.32 - Satisfação Geral com Banheiros - 2016.2 - Campus Rio Branco 

1 – 

 Extremamente Insatisfeito 2 3 4 
5 – 

 Extremamente Satisfeito 

9,9% 8,2% 19,9% 28,5% 33,5% 

 

Tabela 4.33 - Satisfação Geral com Banheiros - 2016.2 - Campus Zona Norte 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

0,0% 10,8% 29,7% 27,0% 32,4% 

 

O item “limpeza do banheiro” presente na avaliação de 2015.2 foi substituído para um 

item mais abrangente na avaliação de 2016.1 e 2016.2, que além da limpeza, inclui outros 

itens importantes, como por exemplo, a infraestrutura dos banheiros de uma maneira 

geral.  Mesmo com a modificação das perguntas de um semestre para o outro, os 

resultados podem ser percebidos através das tabelas 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 e 4.33, geraram 

evidências de que os percentuais aparentam estar em uma tendência de decrescimento. A 

limpeza dos banheiros foi um item preocupante em semestres anteriores, o que foi 

solucionado com trocas da equipe prestadora de serviços de limpeza, troca do 

coordenador da equipe, aumento do número de funcionários e um acompanhamento 
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diário de rotina, com verificações posteriores dos gestores da unidade. Apesar desta 

aparente solução, a CPA fica atenta para que a qualidade da equipe de limpeza não esteja 

caindo com o passar dos semestres. 

 

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

 

Tabela 4.34 – Satisfação com a velocidade de internet nos laboratórios - 2015.2 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

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

 

Tabela 4.35 – Satisfação com a velocidade de internet nos laboratórios - 2016.1 - 

Campus Rio Branco 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

9,5% 8,8% 19,6% 26,5% 35,6% 

 

Tabela 4.36 – Satisfação com a velocidade de internet nos laboratórios - 2016.1 - 

Campus Zona Norte 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

8,5% 14,9% 25,5% 25,5% 25,5% 

 

Tabela 4.37 – Satisfação com a conexão de internet nos laboratórios - 2016.2 - 

Campus Rio Branco 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

8,7% 9,0% 19,9% 26,6% 35,8% 

 

Tabela 4.38 – Satisfação com a conexão de internet nos laboratórios - 2016.2 - 

Campus Zona Norte 

1 - Extremamente Insatisfeito 2 3 4 5 - Extremamente Satisfeito 

8,6% 0,0% 17,1% 20,0% 54,3% 

 

Analisando a soma dos grupos de extremamente satisfeitos e satisfeitos com a velocidade 

da internet nos laboratórios percebe-se que em 2015.1 o Centro Universitário possuía 

56,2% dos discentes nestes grupos. Em 2016.1, o campus Rio Branco apresentou 62,1% 
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dos discentes neste grupo e o campus Zona Norte 51% dos discentes neste grupo. Em 

2016.2, os indicadores cresceram, o campus Rio Branco apresentou 62,4% dos discentes 

neste grupo e o campus Zona Norte 74,3% dos discentes neste grupo.  Há então, 

evidências de melhorias significativas desse indicador nos campi Rio Branco e Zona Norte, 

que inclusive vem crescendo constantemente. É importante ressaltar que no campus Rio 

Branco apesar das dificuldades da topografia da região que apresenta desafios na entrega 

da internet, várias ações foram tomadas para oferecer uma internet de qualidade como 

ampliação do link de internet e a implantação do projeto “infra + " que disponibiliza wifi 

em áreas comuns. O aumento expressivo nos indicadores do campus Zona Norte neste 

quesito pode ser creditado a ações como o projeto “infra +”, WiFi na Biblioteca, WiFi para 

Material Didático (praça de alimentação, sala dos professores e secretaria) e a ampliação 

do link  de internet para uma MPLS de 70MB. 

 

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

Tabela 4.39 - Satisfação quanto aos Docentes 2015.2 

Pergunta 

1  

Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 

Extremamente 

Satisfeito 

Total 6,4% 5,1% 13,8% 20,3% 54,4% 

Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do 

Professor 
4,4% 3,1% 9,8% 16,0% 66,8% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações 

(provas e trabalhos) 
5,4% 3,9% 11,7% 18,7% 60,3% 

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% 

Indicação da leitura do material didático como preparação 

para as aulas e suporte ao estudo 
10,3% 5,4% 15,6% 21,3% 47,5% 

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% 
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Tabela 4.40 - Satisfação quanto aos Docentes 2016.1 - Campus Rio Branco 

Pergunta 

1 

Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5  

 Extremamente 

Satisfeito 

Total 4,5% 4,0% 11,3% 18,2% 61,9% 

Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do 

Professor 
3,2% 2,2% 7,9% 14,6% 72,1% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações 

(provas e trabalhos) 
4,1% 3,9% 10,5% 17,7% 63,8% 

Competência do Professor para ensinar, desenvolver 

habilidades, despertar interesse pela disciplina e esclarecer 

dúvidas 

5,4% 5,1% 12,8% 19,2% 57,5% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor 3,9% 3,7% 10,9% 17,8% 63,7% 

O professor/tutor segue o conteúdo previsto no Plano de 

Ensino da disciplina (objetivos, procedimentos de ensino e 

de avaliação, conteúdos e bibliografia) 

5,3% 5,1% 14,3% 20,7% 54,5% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores abaixo 5,0% 4,2% 11,3% 19,1% 60,5% 

 

Tabela 4.41 - Satisfação quanto aos Docentes 2016.1 - Campus Zona Norte 

Pergunta 

1  

Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5  

Extremamente 

Satisfeito 

Total 1,6% 3,5% 10,5% 16,3% 68,2% 

Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do Professor 0,6% 1,0% 3,6% 9,7% 85,1% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações (provas 

e trabalhos) 
1,2% 2,7% 8,4% 20,2% 67,4% 

Competência do Professor para ensinar, desenvolver 

habilidades, despertar interesse pela disciplina e esclarecer 

dúvidas 

2,4% 5,0% 13,5% 16,6% 62,5% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor 1,2% 4,6% 10,6% 16,8% 66,8% 

O professor/tutor segue o conteúdo previsto no Plano de 

Ensino da disciplina (objetivos, procedimentos de ensino e de 

avaliação, conteúdos e bibliografia) 

2,7% 5,5% 14,7% 19,4% 57,6% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores abaixo 1,4% 2,0% 12,1% 14,6% 70,0% 
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Tabela 4.42 - Satisfação quanto aos Docentes 2016.2 - Campus Rio Branco 

Pergunta 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5  

 Extremamente 

Satisfeito 

Total 4,1% 3,6% 10,7% 17,7% 63,9% 

Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do 

Professor 
2,9% 2,1% 7,2% 14,0% 73,8% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações 

(provas e trabalhos) 
3,8% 3,1% 9,9% 16,3% 66,9% 

Competência do Professor para ensinar, desenvolver 

habilidades, despertar interesse pela disciplina e 

esclarecer dúvidas 

4,9% 4,5% 12,7% 19,3% 58,6% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor 3,2% 3,2% 10,4% 17,3% 65,9% 

O professor/tutor segue o conteúdo previsto no Plano de 

Ensino da disciplina (objetivos, procedimentos de ensino e 

de avaliação, conteúdos e bibliografia) 

5,0% 4,7% 13,3% 21,1% 55,9% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores abaixo 4,6% 3,7% 10,6% 18,3% 62,8% 

 

Tabela 4.43 - Satisfação quanto aos Docentes 2016.2 - Campus Zona Norte 

Pergunta 

1 - Extremamente 

Insatisfeito 2 3 4 

5 

Extremamente Satisfeito 

Total 2,5% 3,7% 10,8% 19,3% 63,7% 

Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do Professor 0,8% 0,2% 3,7% 9,1% 86,2% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações (provas e 

trabalhos) 
2,1% 1,6% 7,9% 22,3% 66,1% 

Competência do Professor para ensinar, desenvolver 

habilidades, despertar interesse pela disciplina e esclarecer 

dúvidas 

2,2% 8,7% 14,6% 21,5% 53,0% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor 2,9% 3,7% 9,7% 19,9% 63,8% 

O professor/tutor segue o conteúdo previsto no Plano de Ensino 

da disciplina (objetivos, procedimentos de ensino e de 

avaliação, conteúdos e bibliografia) 

3,2% 5,1% 15,7% 21,3% 54,8% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores abaixo 3,7% 3,2% 13,1% 21,3% 58,7% 

 

No que se refere à satisfação dos discentes com os docentes (tabelas 4.39, 4.40 e 4.41), é 

possível perceber aumento nestes indicadores. Em 2015.2, 74,7% dos discentes estavam 

extremamente satisfeitos ou satisfeitos no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, já em 

2016.1 este indicador passou para 80,1% no campus Rio Branco e 84,5% no campus Zona 

Norte. Em 2016.2 os indicadores sofreram leves variações ficando em 81,6% no campus 

Rio Branco e 83% no campus Zona Norte. Apesar dos ótimos resultados, em esforço 

conjunto, diferentes ações como capacitação contínua, critério rigoroso para a 

contratação de professores, promoção de incentivos de pesquisa e extensão, eventos e 

atividades práticas, continuam sendo tomadas e surtindo efeito. O reconhecimento e 
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incentivo pela busca da excelência também fez com que neste ano de 2016, a CPA 

premiasse os professores destaque em cada um dos quesitos avaliados pelos discentes. 

 

Quanto ao perfil sociocultural dos alunos pertencentes à instituição apresentamos abaixo 

os dados do ano de 2016, cuja finalização do estudo se deu em 2017. De acordo com a 

Tabela 21.1, 54,30%, dos discentes da do campus Rio Branco estão na faixa etária de 18 a 

24 anos, seguido pelo grupo de adultos entre 25 a 35 anos com 33,52%. O campus Zona 

Norte segue o mesmo padrão (Tabela 21.2), tendo 52,94% dos discentes na faixa etária de 

18 a 24 anos, seguido pelo grupo de adultos entre 25 a 35 anos com 33,29%.  O resultado 

pode ser considerado um reflexo da sociedade local que se constituiu em sua maioria de 

jovens. Comparando com 2015 (Tabela 21.3), houve pouco desvio, mas o público 

predominante neste ano era jovem também.  

 

Tabela 21.1 - Perfil sociocultural 2016 – Faixa Etária – Campus Rio Branco 

Faixa Etária 

Até 17 anos 0,21% 

18 a 24 anos 54,30% 

25 a 35 anos 33,52% 

36 a 50 anos 10,18% 

acima de 51 anos 1,78% 

Total Geral 100,00% 

Base 2.858 

 

Tabela 21.2 - Perfil sociocultural 2016 – Faixa Etária – Campus Zona Norte 

Faixa Etária 

Até 17 anos - 

18 a 24 anos 52,94% 

25 a 35 anos 35,29% 

36 a 50 anos 10,92% 

acima de 51 anos 0,84% 

Total Geral 100,00% 

Base 119 
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Tabela 21.2 - Perfil sociocultural 2015 – Faixa Etária – Centro Universitário Estácio Juiz 

de Fora 

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% 

 

Conforme demonstra a tabela 22.1 do ano de 2016, no campus Rio Branco à formação dos 

pais na maioria tem nível de escolaridade predominantemente do ensino médio 32,28%, 

seguido do ensino fundamental 20,41%. Vale ressaltar que apenas 2,55% aponta não 

possuir escolaridade. No campus Zona Norte temos que 33,62% dos pais possui o ensino 

médio como nível de escolaridade, seguido por 28,45% que possuem o fundamental. 

Apenas 2,59% aponta não possuir escolaridade. Ambos os campi seguem de forma geral o 

mesmo padrão, mas como diferença é possível perceber que é mais frequente pais 

possuindo o Ensino Superior no campus Rio Branco (14,9%) do que no campus Zona Norte 

(5,7%). Isto pode ser explicado pelo fato de que a Zona Norte abriga um setor mais carente 

da população da cidade de Juiz de Fora. De maneira geral, estes dados são bem próximos 

ao ano de 2014 (Tabela 22,3). 

 

Tabela 22.1 – Perfil sociocultural 2016 - Escolaridade do Pai – Campus Rio Branco 

Escolaridade - PAI 

Não frequentou escola 2,55% 

Ensino fundamental (1º a 4º Série) 29,77% 

Ensino fundamental (5º a 8º série) 20,41% 

Ensino médio (antigo 2º grau) 32,28% 

Ensino superior 14,99% 

Total Geral 100,00% 

Base 2.748 

 

 

Tabela 22.2 – Perfil sociocultural 2016 - Escolaridade do Pai – Campus Zona Norte 

Escolaridade - PAI 

Não frequentou escola 2,59% 

Ensino fundamental (1º a 4º Série) 30,17% 

Ensino fundamental (5º a 8º série) 28,45% 

Ensino médio (antigo 2º grau) 33,62% 

Ensino superior 5,17% 
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Total Geral 100,00% 

Base 116 

 

 

Tabela 22.3 – 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 
2,3% 28,3% 22,7% 32,0% 14,7% 

 

Conforme demonstra a tabela 23.1 do ano de 2016, no campus Rio Branco no que diz 

respeito à formação das mães, o nível de escolaridade predominante é o ensino médio 

33,8%, seguido do ensino fundamental 21,06%, e um destaque que apenas 2,1% aponta 

não possuir escolaridade. No campus Zona Norte o nível de escolaridade foi 

predominantemente o ensino fundamental (1º a 4º série) 32,76%, seguido pelo o ensino 

médio 29,31%, e um destaque que apenas 2,1% apontam não possuir escolaridade. Se 

comparado com o ano de 2015, tabela 23.3, os dados são bem próximos e se mantiveram 

na mesma faixa. Exceto pela diferença entre os campi Rio Branco e Zona Norte em que as 

mães da Zona Norte tem em sua predominância o ensino fundamental (1º a 4º série) e na 

Rio Branco possuem predominantemente o ensino médio. É importante ressaltar também 

que em ambos os campi é mais frequente as mães possuírem ensino superior do que os 

pais. Isto gera evidências que mesmo em locais mais carentes as mulheres estão se 

formando mais no Ensino Superior do que os homens. 

 

Tabela 23.1 – Perfil sociocultural 2016 - Escolaridade da Mãe – Campus Rio Branco 

Escolaridade - MÃE 

Não frequentou escola 2,10% 

Ensino fundamental (1º a 4º Série) 27,11% 

Ensino fundamental (5º a 8º série) 21,06% 

Ensino médio (antigo 2º grau) 33,08% 

Ensino superior 16,65% 

Total Geral 100,00% 

Base 2.811 
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Tabela 23.2 – Perfil sociocultural 2016 - Escolaridade da Mãe – Campus Zona Norte 

Escolaridade - MÃE 

Não frequentou escola 1,72% 

Ensino fundamental (1º a 4º Série) 32,76% 

Ensino fundamental (5º a 8º série) 26,72% 

Ensino médio (antigo 2º grau) 29,31% 

Ensino superior 9,48% 

Total Geral 100,00% 

Base 116 

 

Tabela 23.3 – Perfil sociocultural 2015 - Escolaridade da Mãe – Centro Universitário Juiz de 

Fora 

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% 

 

Em relação à Tabela 24.1 de 2016, no campus Rio Branco os discentes possuem como 

principal forma de pagamento das mensalidades “financiamentos, FIES e PROUNi” 

(45,31%), seguido por 26,94% discentes em que os próprios discentes que pagam pela 

mensalidade, e 20,96% dependem dos pais/família para pagar. No campus Zona Norte 

temos uma realidade distinta em que 61,34% dos discentes pagam sua própria 

mensalidade. Apenas 4,20% usam financiamentos, FIES ou PROUNI para poder estudar e 

18,49% contam com a ajuda de pais e familiares.  Se comparado com a tabela 24.3, que 

apresenta os dados de 2015 do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, os percentuais se 

mantêm próximos ao campus Rio Branco, o que é natural, uma vez que a base maior de 

alunos está neste campus. Entretanto, mesmo considerando o campus Rio Branco, é 

possível perceber que o uso de PROUNI, financiamentos e FIES diminuiu. Isto pode ter sido 

causado pela crescente dificuldade em conseguir a contratação do FIES após a instalação 

da crise política econômica no país. 

 

Tabela 24.1 – Perfil sociocultural 2016 – Pagamento Mensalidade – Rio Branco  

Principal forma de pagamento da graduação 

Pais / família 20,96% 

Eu mesmo 26,94% 

Divido com meus pais / família 4,69% 
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Prouni / Financiamento / FIES 45,31% 

Outros 2,10% 

Total Geral 100,00% 

Base 2.858 

 

Tabela 24.2 – Perfil sociocultural 2016 – Pagamento Mensalidade – Zona Norte 

Principal forma de pagamento da graduação 

Pais / família 18,49% 

Eu mesmo 61,34% 

Divido com meus pais / família 9,24% 

Prouni / Financiamento / FIES 4,20% 

Outros 6,72% 

Total Geral 100,00% 

Base 119 

 

Tabela 24.3 – Perfil sociocultural 2015 – Pagamento Mensalidade – Centro Universitário de 

Juiz de Fora 

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% 

 

Em relação às Tabela 25.1 e 25.2 do ano de 2016, observa-se que quanto ao estado civil 

dos discentes, temos que os grupos mais frequentes são os solteiros, com 74,77% e 

61,86%, nos campi Rio Branco e Zona Norte respectivamente, seguidos pelos casados ou 

morando junto com alguém, com 21,69% e 33,05%, nos campi Rio Branco e Zona Norte 

respectivamente. Dados estes, que seguem o mesmo padrão do ano de 2015 (Tabela 

25.3).  

 

           Tabela  25.2 – Perfil sociocultural 2016 –   Estado civil – Rio Branco 

Estado Civil 

Solteiro(a) 74,77% 

Casado(a)/Mora junto com alguém 21,69% 

Desquitado(a)/divorciado(a) 2,41% 

Viúvo(a) 0,21% 

Outro 0,91% 
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Total Geral 100,00% 

Base 2.858 

            

              Tabela  25.2 – Perfil sociocultural 2016 –   Estado civil – Zona Norte 

Estado Civil 

Solteiro(a) 61,86% 

Casado(a)/Mora junto com alguém 33,05% 

Desquitado(a)/divorciado(a) 3,39% 

Viúvo(a) - 

Outro 1,69% 

Total Geral 100,00% 

Base 118 

 

Tabela  25.3 – Perfil sociocultural 2015 –   Estado civil – Centro Universitário 

Juiz de Fora 

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% 

 

Em relação às Tabela 26.1 e 26.2 do ano de 2016, observa-se que em relação a com quem 

os discentes residem, temos que os grupos mais frequentes são os que moram com os 

pais, com 50,79% e 52,94%, nos campi Rio Branco e Zona Norte respectivamente, seguidos 

pelos que residem com esposa/marido e com filhos, com 23,66% e 34,55%, nos campi Rio 

Branco e Zona Norte respectivamente. Dados estes, que seguem o mesmo padrão do ano 

de 2015 (Tabela 26.3).  

 

Tabela  26.1 – Perfil sociocultural 2016 –   Com quem reside – Rio Branco 

Com quem reside 

Com os pais 50,79% 

Com esposa/marido e com filhos 23,66% 

Com parentes 6,41% 

Com amigos/Em república 9,56% 

Sozinho 9,59% 

Total Geral 100,00% 

Base 2.857 
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Tabela  26.2 – Perfil sociocultural 2016 –   Com quem reside – Zona Norte 

Com quem reside 

Com os pais 52,94% 

Com esposa/marido e com filhos 34,45% 

Com parentes 6,72% 

Com amigos/Em república 2,52% 

Sozinho 3,36% 

Total Geral 100,00% 

Base 119 

 

Tabela  26.3 – Perfil sociocultural 2015 –   Com quem reside – Centro Universitário Juiz de Fora 

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% 

 

Em relação às Tabela 27.1 e 27.2 do ano de 2016, observa-se que em relação ao principal 

meio de transporte para os discente irem às aula, temos que os grupos mais frequentes 

são ônibus/van, com 69,31% e 57,98%, nos campi Rio Branco e Zona Norte 

respectivamente, seguidos por carro/moto, com 25,19% e 31,93%, nos campi Rio Branco e 

Zona Norte respectivamente. Dados estes, que seguem o mesmo padrão do ano de 2015, 

em que os grupos mais frequentes foram os mesmos (Tabela 27.3). 

 

Tabela  27.1 – Perfil sociocultural 2016 –   Principal meio de transporte que utiliza para ir às 

aulas – Campus Rio Branco 

Principal meio de transporte para ir às aulas 

Ônibus/Van 69,31% 

Carro/Moto 25,19% 

Metrô/Trem 0,07% 

A pé/Bicicleta 5,14% 

Barca/Balsa 0,28% 

Total Geral 100,00% 

Base 2.858 
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Tabela  27.2 – Perfil sociocultural 2016 –   Principal meio de transporte que 

utiliza para ir às aulas – Campus Zona Norte 

Principal meio de transporte para ir às aulas 

Ônibus/Van 57,98% 

Carro/Moto 31,93% 

Metrô/Trem - 

A pé/Bicicleta 10,08% 

Barca/Balsa - 

Total Geral 100,00% 

Base 119 

 

Tabela  27.3 – Perfil sociocultural 2015 –   Principal meio de transporte que 

utiliza para ir às aulas – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

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% 

 

Em relação às Tabela 28.1 e 28.2 do ano de 2016, observa-se que em relação ao principal 

local de acesso à internet usado pelos discentes, temos que os grupos mais frequentes são 

em casa, com 78,51% e 73,11%, nos campi Rio Branco e Zona Norte respectivamente, 

seguido pelo local de trabalho, com 9,73% e 10,92%, nos campi Rio Branco e Zona Norte 

respectivamente. Dados estes, que seguem o mesmo padrão do ano de 2015, em que os 

grupos mais frequentes foram os mesmos (Tabela 27.3). É importante ressaltar que em 

ambos os campi, a faculdade/universidade foi relatada como o terceiro lugar mais 

utilizado pelos discentes para acessar a internet. 

 

Tabela  28.1 – Perfil sociocultural 2016 – Principal local onde acessa à Internet - Rio 

Branco 

Principal local de acessa à internet: 

Em casa  78,51% 

Na faculdade/universidade  8,61% 

No trabalho  9,73% 

Outros 2,80% 

Não acessa a internet 0,35% 

Total Geral 100,00% 

Base 2.857 
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Tabela  28.2 – Perfil sociocultural 2016 – Principal local onde acessa à Internet - Zona Norte 

Principal local de acessa à internet: 

Em casa  73,11% 

Na faculdade/universidade  10,08% 

No trabalho  10,92% 

Outros 5,04% 

Não acessa a internet 0,84% 

Total Geral 100,00% 

Base 119 

 

Tabela  28.3 – Perfil sociocultural 2015 – Principal local onde acessa à Internet - Centro 

Universitário Estácio Juiz de Fora 

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% 

 

Em relação às Tabelas 29.1 e 29.2 do ano de 2016, observa-se que em relação ao principal 

equipamento usado pelos discentes para acessar a internet, temos que no campus Rio 

Branco, os grupos mais frequentes são Notebook (40,52%), seguido por Smartphone 

(38,21%). Já no campus Zona Norte isto se inverte, sendo os grupos mais frequentes 

Smartphone (42,86%), seguido por Notebook (38,66%). Olhando a Tabela 27.3  que mostra 

os dados de 2015, é possível perceber o aumento substancial para o ano de 2016 no que 

se refere ao uso do smartphone como principal meio de acesso à internet. Este aumento 

pode ser resultado da popularização dos smarphones, estes equipamentos tem se tornado 

cada vez mais acessíveis e também a disseminação de planos de dados baratos e wifi em 

áreas comuns da cidade. 

Tabela  29.1-  Perfil sociocultural 2016 – Principal equipamento que acessa à Internet - Campus 

Rio Branco 

Principal equipamento utilizado para acessar a internet 

Desktop 13,09% 

Notebook 40,52% 

Smartphone 38,21% 

Tablet 1,47% 

Outros 6,72% 

Total Geral 100,00% 

Base 2.858 
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Tabela  29.2-  Perfil sociocultural 2016 – Principal equipamento que acessa à Internet - Campus 

Zona Norte 

Principal equipamento utilizado para acessar a internet 

Desktop 13,45% 

Notebook 38,66% 

Smartphone 42,86% 

Tablet - 

Outros 5,04% 

Total Geral 100,00% 

Base 119 

 

Tabela  29.3-  Perfil sociocultural 2015 – Principal equipamento que acessa à Internet - Centro 

Universitário Estácio Juiz de Fora 

 

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% 

 

Na tabela 30.1 aponta-se que 40,71% dos discentes do Campus Rio Branco não estão 

trabalhando atualmente, já no Campus Zona Norte temos uma situação diferente em que 

apenas 26,89% dos discentes estão fora do mercado de trabalho. Desta maneira, surgem 

evidências de que o perfil do discente do campus Zona Norte seja diferente do perfil do 

discente do campus Rio Branco. Por estar localizada em uma área mais carente da cidade 

de Juiz de Fora, é possível que o campus Zona Norte atraia mais discentes que possuem 

necessidade de estar trabalhando. O alto número de discentes fora do mercado no 

campus Rio Branco alertou a CPA que mesmo sendo oferecido um número expressivo de 

vagas, através do E3 (programa de Estágio e emprego) ainda são necessários maiores 

estudos e acompanhamento para inserção de alunos no mercado de trabalho. É possível, 

entretanto que parte dos alunos do campus Rio Branco não estejam interessados ou 

motivados a se colocarem no mercado de trabalho. Um possível caminho então, seria 

trabalhar na conscientização destes discentes sobre a importância de se fazer estágio na 

área de seu curso. Analisando a tabela 30.3, que exibe os dados de 2015, é possível 

perceber que em 2016, o percentual de discentes que não estão trabalhando diminuiu se 

comparado ao ano anterior. 
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Tabela  30.1 – Perfil sociocultural 2016 –  Esta trabalhando atualmente? - Rio Branco 

Esta trabalhando atualmente? 

Não 40,71% 

Sim, como estagiário 9,28% 

Sim, como empregado de empresa privada 34,65% 

Sim, como empregado de empresa pública / militar 7,14% 

Sim, como Autônomo / Profissional Liberal 5,95% 

Sim, como Empresário (Sócio ou dono de empresa) 2,28% 

Total Geral 100,00% 

Base 2.857 

 

Tabela  30.2 – Perfil sociocultural 2016 –  Esta trabalhando atualmente? - Zona Norte 

Esta trabalhando atualmente? 

Não 26,89% 

Sim, como estagiário 8,40% 

Sim, como empregado de empresa privada 42,02% 

Sim, como empregado de empresa pública / militar 9,24% 

Sim, como Autônomo / Profissional Liberal 12,61% 

Sim, como Empresário (Sócio ou dono de empresa) 0,84% 

Total Geral 100,00% 

Base 119 

 

Tabela  30.3 – Perfil sociocultural 2015 –  Esta trabalhando atualmente? - Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora 

Pergunta Não Sim, como 

funcionário 

Sim, como 

estagiário 

 

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

 

Nas tabelas 31.1 e 31.2 que diz respeito aos discentes estarem trabalhando na área em 

que estão cursando a graduação, é possível observar que grande parte dos discente não 

estão trabalhando na área em que estão cursando a graduação, sendo esses 58,94% no 

campus Rio Branco e 67,82% no campus Zona Norte. No ano de 2015 (Tabela 31.3) este 

número também foi alto. 
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Com intuito de ajudar estes alunos que não estão atuando na área, a CPA intensificou o 

incentivo às visitas em empresas da cidade e região, com intuito de aumentar este banco 

de vagas, possibilitando que o aluno se insira no mercado, dentro de sua área de atuação.  

 

Tabela 31.1 – Perfil sociocultural 2016 –  Trabalho na área - Campus Rio Branco 

Está trabalhando na área em que está cursando sua graduação? 

Sim, já estava na área quando comecei o curso superior 23,54% 

Sim, comecei a trabalhar depois que comecei o curso superior 17,52% 

Não, estou trabalhando em outra área, diferente de meu curso 58,94% 

Total Geral 100,00% 

Base 1.695 

 

Tabela 31.2 – Perfil sociocultural 2015 –  Trabalho na área - Campus Zona 

Norte 

Está trabalhando na área em que está cursando sua graduação? 

Sim, já estava na área quando comecei o curso superior 26,44% 

Sim, comecei a trabalhar depois que comecei o curso superior 5,75% 

Não, estou trabalhando em outra área, diferente de meu curso 67,82% 

Total Geral 100,00% 

Base 87 

 

Tabela 31.3 – Perfil sociocultural 2015 –  Trabalho na área - Centro 

Universitário Juiz de Fora 

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% 

 

Complementando as avaliações internas, apresentamos abaixo uma síntese dos resultados 

obtidos pela pesquisa de satisfação dos alunos (PESA), realizada no ano de  2016 por uma 

empresa terceirizada, em relação ao Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. A Tabela 32 

revela que em todos os itens avaliados o Centro Universitário recebeu apenas a avaliação 

de um item abaixo de 6 (considerando uma escala de 0 até 10) que foi o material didático 

oferecido. Para atender a esta demanda o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora está 

trabalhando na criação de materiais didáticos próprios, personalizados às necessidades 



87 

 

dos discentes. Itens relacionados à satisfação geral com a matrícula, preparação para o 

mercado de trabalho, plano de ensino, professores, qualidade de ensino, site da 

universidade, satisfação geral com o atendimento como um todo, facilidade de acesso ao 

centro universitário, facilidade de acesso às salas de aula e dependências, infraestrutura 

física, gerente acadêmico/coordenadores/diretores e cantina/lanchonete, obtiveram 

avaliações superiores a 6,5. Os itens relacionados aos professores, por exemplo, tiveram 

todas as suas avaliações superiores a 7, o que corrobora com a alta satisfação neste 

aspecto também percebida nas avaliações internas. Os itens relacionados à 

cantina/lanchonete obtiveram avaliações acima de 8, o que pode ter sido reforçado pela 

ampliação da praça de alimentação no ano de 2016 que disponibilizou novas opções de 

alimentação aos discentes. Destaque também para a qualidade de ensino que obteve nota 

7,22. 

 

O item pior avaliado em relação à satisfação geral com os processos de cobrança foi o 

relacionado a clareza e facilidade de entendimento do boleto de pagamento das 

mensalidade que recebeu nota 6,23. O centro universitário tem procurado investir em 

tutoriais e campanhas na internet que explicam aos discentes sobre como entender as 

informações ali presentes. O item melhor avaliado com nota 8,12 foi o item relacionado às 

formas de pagamento disponibilizadas pelo Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. A 

CPA acredita que este resultado é reflexo das campanhas de parcelamento e negociação 

de dívidas eficientes e efetivas realizadas durante o ano de 2016. 

 

O acesso à internet em laboratórios e a internet sem fio da biblioteca também tiveram 

notas abaixo de 6,5, obtendo respectivamente 6,23 e 6,04. Devido a problemas 

geográficos, o Campus Rio Branco, que detém a maior base de alunos, reconhece a 

dificuldade de entregar uma internet veloz e estável por todo o campus. Entretanto, 

avanços constantes estão sendo atingidos junto às prestadoras de serviço, avanços estes 

implementados inclusive durante o ano de 2016, como por exemplo, a implantação do 

projeto “infra +”. 

Tabela 32 – PESA 2016 - Centro Universitário Juiz de Fora 

SATISFAÇÃO GERAL COM A 
MATRÍCULA 

Processo de matricula / renovação da matrícula 
deste semestre: Processo cadastral para realizar a 
matrícula / re-matrícula 

7,07 

Processo de matricula / renovação da matrícula 
deste semestre: Qualidade do atendimento na 
unidade para realizar a matrícula / re-matrícula 

6,70 

Processo de matricula / renovação da matrícula 
deste semestre: Tempo total de atendimento para 

7,25 
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realizar a matrícula / re-matrícula 

Processo de matricula / renovação da matrícula 
deste semestre: Transparência na política de bolsas 
e descontos na hora da matrícula / re-matrícula 

7,13 

Processo de matricula / renovação da matrícula 
deste semestre:  Formas de pagamento disponíveis 
atualmente para realizar a matrícula / re-matrícula 

7,43 

Processo de matricula / renovação da matrícula 
deste semestre: Satisfação geral com a matrícula 

7,45 

PLANOS DE ENSINO 
Satisfação geral com os planos de ensino das 
disciplinas oferecidas pela universidade / faculdade 

6,68 

CONTEÚDO DO CURSO 

Conteúdo do curso: A explicação dada sobre as 
disciplinas e o conteúdo do curso (matriz curricular) 

7,35 

Conteúdo do curso: A proposta de disciplinas para o 
curso 

7,72 

Conteúdo do curso: O conteúdo das disciplinas 
teóricas 

7,53 

Conteúdo do curso: O conteúdo das disciplinas 
práticas 

7,12 

Conteúdo do curso: O material didático fornecido 
pela Estácio 

5,91 

Conteúdo do curso: A oferta de atividades 
acadêmicas complementares (AAC) 

7,31 

Conteúdo do curso: A qualidade das questões de 
prova 

7,57 

Conteúdo do curso: Os simulados de preparação 
para as provas (Avaliando o Aprendizado) 

6,86 

Conteúdo do curso: A existência de núcleos 
práticos/ laboratórios de curso 

6,14 

Conteúdo do curso: A existência de atividades 
estruturadas 

6,40 

Conteúdo do curso: O conteúdo online de apoio 
disponível para as disciplinas presenciais na 
WebAula 

7,01 

Conteúdo do curso: Satisfação geral com o seu 
curso 

6,77 

PROFESSORES 

Professores/ tutores: O domínio e conhecimento do 
conteúdo 

7,78 

Professores/ tutores: A didática, ou seja, a 
capacidade de apresentar bem os conteúdos 

7,28 

Professores/ tutores: Capacidade do professor / 
tutor de compreender necessidades e 
potencialidades dos alunos 

7,16 

Professores/ tutores: A dedicação, ética, respeito e 
tolerância do professor / tutor com o aluno 

7,20 

Professores/ tutores: O cumprimento do que foi 
proposto no plano de ensino das disciplinas 

7,50 

Professores/ tutores: A coerência entre as aulas 
ministradas e as provas aplicadas 

7,20 
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Professores/ tutores: Os comentários sobre os 
gabaritos na devolução das provas corrigidas 

7,29 

Professores/ tutores: Satisfação geral com os 
professores / tutores 

7,43 

PREPARAÇÃO PARA O MERCADO 
DE TRABALHO 

Preparação para o mercado de trabalho: Qualidade 
das atividades práticas oferecidas pelo seu curso 
para aplicação no mercado de trabalho 

6,81 

Preparação para o mercado de trabalho: 
Oportunidades de estágio e emprego viabilizadas 
pela universidade / faculdade (Portal de Vagas da 
Estácio, Espaço Estágio Emprego, convênio com 
empresas, etc.) 

6,81 

Preparação para o mercado de trabalho: Satisfação 
geral com a preparação para o mercado de trabalho 
oferecida pela universidade / faculdade 

6,78 

ENSINO À DISTÂNCIA 

Disciplinas online: A qualidade do conteúdo das 
disciplinas online 

7,64 

Disciplinas online: Recursos técnicos utilizados nas 
aulas (links, vídeos, gráficos etc.) 

7,69 

Disciplinas online: Qualidade das orientações dos 
tutores nos fóruns 

6,88 

Disciplinas online: O domínio do conteúdo das 
disciplinas online pelos tutores 

7,13 

Disciplinas online: Satisfação geral com as 
disciplinas online 

6,28 

COORDENADOR DO CURSO 

Coordenador de curso: Acesso ao coordenador 6,68 

Coordenador de curso: Dedicação do coordenador 
para a resolução de problemas acadêmicos 

6,98 

Coordenador de curso: Satisfação geral com o 
coordenador do seu curso 

6,97 

GERENTE ACADÊMICO / 
COORDENADOR DE CURSO / 

COORDENADOR DE CAMPUS / 
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) / 

DIRETOR DO CAMPUS 

GERENTE ACADÊMICO / COORDENADOR DE CURSO 
/ COORDENADOR DE CAMPUS / SECRETÁRIO(A) 
ADJUNTO(A) / DIRETOR DO CAMPUS: O acesso a 
este profissional 

6,65 

GERENTE ACADÊMICO / COORDENADOR DE CURSO 
/ COORDENADOR DE CAMPUS / SECRETÁRIO(A) 
ADJUNTO(A) / DIRETOR DO CAMPUS: Interesse e 
disponibilidade do profissional 

6,69 

GERENTE ACADÊMICO / COORDENADOR DE CURSO 
/ COORDENADOR DE CAMPUS / SECRETÁRIO(A) 
ADJUNTO(A) / DIRETOR DO CAMPUS: 
Conhecimento sobre processos da instituição 

7,27 

GERENTE ACADÊMICO / COORDENADOR DE CURSO 
/ COORDENADOR DE CAMPUS / SECRETÁRIO(A) 
ADJUNTO(A) / DIRETOR DO CAMPUS: 
Encaminhamento e resolução de problemas 

6,55 

GERENTE ACADÊMICO / COORDENADOR DE CURSO 
/ COORDENADOR DE CAMPUS / SECRETÁRIO(A) 
ADJUNTO(A) / DIRETOR DO CAMPUS: Satisfação 
geral com a atuação dos profissionais (gerente 
acadêmico, etc.) 

6,75 
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QUALIDADE DE ENSINO 
Satisfação geral com a qualidade de ensino como 
um todo da universidade / faculdade. 

7,22 

 SIA / CAMPUS VIRTUAL 

SIA (Sistema de Informações do Aluno) / CAMPUS 
VIRTUAL da universidade / faculdade: 
Disponibilidade de acesso ao SAI 

7,22 

SIA (Sistema de Informações do Aluno) / CAMPUS 
VIRTUAL da universidade / faculdade: Facilidade de 
navegação / facilidade para encontrar serviços e 
informações desejadas no SAI 

6,95 

SIA (Sistema de Informações do Aluno) / CAMPUS 
VIRTUAL da universidade / faculdade: 
Disponibilidade de serviços e informações no SAI 

7,01 

SIA (Sistema de Informações do Aluno) / CAMPUS 
VIRTUAL da universidade / faculdade: Qualidade 
das informações do SAI 

6,95 

SIA (Sistema de Informações do Aluno) / CAMPUS 
VIRTUAL da universidade / faculdade: Layout 
(visual) do SAI 

7,01 

SIA (Sistema de Informações do Aluno) / CAMPUS 
VIRTUAL da universidade / faculdade: Satisfação 
geral com o SIA / Campus Virtual 

6,48 

 SITE DA UNIVERSIDADE 
Levando em consideração o SIA e todos os outros 
aspectos do site, qual é a sua satisfação geral com o 
site da universidade / faculdade. 

6,90 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Canais de comunicação: Adequação dos canais 
utilizados para a comunicação 

7,21 

Canais de comunicação: Clareza e objetividade das 
comunicações 

6,96 

Canais de comunicação:    Satisfação geral com a 
comunicação da universidade / faculdade com os 
alunos 

6,70 

SATISFAÇÃO GERAL COM O 
ATENDIMENTO COMO UM 

TODO 

Satisfação geral com o atendimento ao aluno como 
um todo. 

7,09 

SATISFAÇÃO GERAL COM 
PROCESSOS DE COBRANÇA 

Processo de cobrança: Clareza e facilidade de 
entendimento das informações do seu boleto 

6,23 

Processo de cobrança: Veracidade das informações 
cadastrais do seu boleto (endereço de cobrança, 
dados pessoais, etc.) 

6,60 

Processo de cobrança: Veracidade dos valores 
cobrados no boleto (de acordo com o que foi 
contratado) 

6,62 

Processo de cobrança: Envio antecipado do seu 
boleto (cinco dias de antecedência com relação à 
data de vencimento) 

7,25 

Processo de cobrança: Variedade de locais para 
efetuar o pagamento 

7,38 

Processo de cobrança: Formas de pagamento 
disponibilizadas (no sentido de estarem adequadas 
às suas necessidades) 

8,12 
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Processo de cobrança: As taxas de inclusão e 
exclusão de disciplinas (no sentido de serem 
corretamente cobradas) 

7,31 

Processo de cobrança: Facilidade de acesso aos 
boletos disponibilizados no SIA 

7,57 

Processo de cobrança: Disponibilização de 
Pagamentos com cartão de crédito no SIA 

7,89 

Processo de cobrança: Satisfação Geral com os 
processos de cobrança 

7,47 

LABORATÓRIOS DE 
INFORMÁTICA 

Laboratórios de informática: Tamanho dos 
laboratórios de Informática 

7,02 

Laboratórios de informática: Disponibilidade dos 
computadores 

6,64 

Laboratórios de informática: Iluminação dos 
laboratórios 

7,65 

Laboratórios de informática: Móveis e utensílios 
como cadeiras e mesas 

7,45 

Laboratórios de informática: Climatização dos 
laboratórios 

8,03 

Laboratórios de informática: Qualidade dos 
computadores 

7,45 

Laboratórios de informática: Acesso à Internet no 
laboratório 

6,16 

Laboratórios de informática: Eficiência do sistema 
de reserva e agendamento de horários para aulas 

6,69 

Laboratórios de informática: Conservação e limpeza 
dos laboratórios 

7,05 

Laboratórios de informática: Satisfação geral com 
os laboratórios de INFORMÁTICA 

6,72 

BIBLIOTECA TRADICIONAL 

BIBLIOTECA TRADICIONAL: Disponibilidade dos 
livros da bibliografia básica de seu curso 

6,46 

BIBLIOTECA TRADICIONAL: Atualização do acervo 
bibliográfico 

6,23 

BIBLIOTECA TRADICIONAL: Limpeza e conservação 
da biblioteca 

7,50 

BIBLIOTECA TRADICIONAL: Acústica da biblioteca 
com relação aos barulhos externos          

7,27 

BIBLIOTECA TRADICIONAL: Sistema da biblioteca de 
consulta / reserva 

7,32 

BIBLIOTECA TRADICIONAL: Funcionamento da rede 
de internet sem fio na Biblioteca 

6,04 

BIBLIOTECA TRADICIONAL: Infraestrutura da 
Biblioteca (salas de estudo em grupo, mesas 
individuais de estudo) 

7,96 

BIBLIOTECA TRADICIONAL:    Atendimento da 
equipe e disponibilidade de informação 
( Hospitalidade) 

7,09 

BIBLIOTECA TRADICIONAL: Satisfação geral com a 
biblioteca tradicional 

7,05 
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FACILIDADE DE ACESSO À 
FACULDADE 

Satisfação geral com a facilidade de acesso à 
faculdade (ônibus, metrô, acesso de carro, etc) 

7,37 

FACILIDADE DE ACESSO ÀS 
SALAS DE AULA E 

DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE 

Satisfação geral com a facilidade de acesso às salas 
de aulas e dependências da universidade / 
faculdade 

7,92 

Satisfação geral com a infraestrutura da faculdade 
para o atendimento de portadores de necessidades 
especiais 

6,61 

SEGURANÇA 
Satisfação geral com a segurança no interior da 
universidade / faculdade 

6,25 

CONSERVAÇÃO / LIMPEZA 

CONSERVAÇÃO / LIMPEZA: Limpeza / conservação 
dos banheiros 

6,14 

CONSERVAÇÃO / LIMPEZA: Limpeza / conservação 
das áreas comuns do campus (corredores, pátios, 
etc) 

7,09 

CONSERVAÇÃO / LIMPEZA:    Satisfação geral com a 
conservação / limpeza do seu campus 

6,78 

SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA 
(XEROX) 

Satisfação geral com os serviços de fotocópia 
(XEROX) da universidade / faculdade 

6,36 

CANTINA / LANCHONETE 

Serviços da cantina / lanchonete da universidade / 
faculdade: Diversidade e qualidade dos alimentos 

8,21 

Serviços da cantina / lanchonete da universidade / 
faculdade: Higiene do local e dos atendentes 

8,31 

Serviços da cantina / lanchonete da universidade / 
faculdade: Satisfação geral com a cantina / 
lanchonete 

8,12 

SATISFAÇÃO GERAL COM 
INFRAESTRUTURA 

Satisfação geral com a infra-estrutura física da 
universidade / faculdade 

6,95 

SATISFAÇÃO GERAL COM VALOR  
/ CUSTO-BENEFÍCIO 

Satisfação geral com CUSTO-BENEFÍCIO 6,34 

MENSALIDADE 

Satisfação geral com a mensalidade cobrada pela 
universidade / faculdade neste semestre em 
comparação com as demais instituições de ensino 
superior privadas 

6,07 

SATISFAÇÃO GERAL 
Satisfação geral com a universidade / faculdade 
neste semestre 

6,96 

  

A CPA se posicionou em 2016 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 estudantes 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.  

 

Aliados aos resultados da autoavaliação institucional estão os indicadores externos como 

IGC e CPCs colhidos por intermédio das avaliações feitas pelo MEC, e que completam o 



93 

 

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 realizaram o ENADE – Fisioterapia, 

Odontologia, Educação Física e Enfermagem. O resultado foi divulgado no segundo 

semestre de 2014. Em 2014, o CST Redes de Computadores foi avaliado pelo ENADE. 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 e 

CST em Moda. Já em 2016, conforme a Portaria Normativa nº 05 de 09 de março de 2016, 

foram avaliados pelo ENADE os cursos de Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e 

Odontologia.  

 

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 2016 passaram por um profícuo processo de diálogo entre a CPA e os gestores da 

instituição, sendo, essencialmente, resultado desse trabalho conjunto. 

 

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 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. 
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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.  

 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AVALIA A INSTITUIÇÃO 

 

Perguntas %  Total de 
Respostas 1 2 3 4 5 

Entende os objetivos e estratégia da empresa, estabelece 
prioridades e toma decisões alinhadas com as estratégias, 
buscando simplificar os processos sem prejuízo da 
qualidade do serviço prestado. 

0,0% 0,0% 7,4% 37,0% 55,6% 27 

Apresenta interesse genuíno e consideração com as 
pessoas, independente de sua posição ou status, 
respeitando comportamentos e opiniões diferentes das 
suas. 

3,7% 0,0% 3,7% 22,2% 70,4% 27 

Age de acordo com as normas estabelecidas, é pontual e 
assíduo ao trabalho. 

3,7% 0,0% 3,7% 18,5% 74,1% 27 

Conhecimento das Ações de Melhoria implantadas em 
sua Unidade/Campus pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) com base nos resultados da Avaliação Institucional. 

0,0% 7,4% 11,1% 37,0% 44,4% 27 

Conhecimento dos projetos e ações de responsabilidade 
social que são desenvolvidos na sua IES, tais como: 
cidadania, inclusão social, cuidados com o meio ambiente 
e memória cultural? 

3,7% 0,0% 3,7% 25,9% 66,7% 27 

Conhecimento dos processos acadêmicos e 
administrativos necessários para o desenvolvimento das 
suas atividades laborativas. 

3,7% 0,0% 3,7% 29,6% 63,0% 27 

Conhecimento dos critérios de remuneração e dos 
programas de remuneração variável da IES. 

3,7% 3,7% 3,7% 25,9% 63,0% 27 

Satisfação geral com a infraestrutura do seu campus/polo 
quanto ao espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, acessibilidade e conservação). 

0,0% 0,0% 25,9% 40,7% 33,3% 27 

Satisfação com o funcionamento dos Sistemas de Gestão 
Coorporativa (SGC, Portal de Compras, SGS, SAP etc.). 

4,0% 4,0% 20,0% 48,0% 24,0% 25 

Atuação da Direção do Núcleo/IES 0,0% 0,0% 14,8% 40,7% 44,4% 27 

Atuação da Gerência Acadêmica 0,0% 0,0% 15,4% 42,3% 42,3% 26 

Atuação da Gerência da Unidade/Campus 0,0% 3,8% 7,7% 42,3% 46,2% 26 

Condições e equipamentos para desempenhar suas 
funções junto à IES. 

0,0% 0,0% 29,6% 48,1% 22,2% 27 

Divulgação dos resultados dos processos de avaliação 
interna e externa da IES. 

0,0% 0,0% 18,5% 40,7% 40,7% 27 

Satisfação com a conexão da Internet da 
Unidade/Campus. 

0,0% 11,1% 22,2% 37,0% 29,6% 27 

Satisfação com o processo de feedback institucional. 3,8% 3,8% 11,5% 38,5% 42,3% 26 

Satisfação geral com a Unidade/ Campus no qual atua.  0,0% 0,0% 7,4% 48,1% 44,4% 27 

Satisfação geral com a Instituição. 0,0% 0,0% 7,4% 48,1% 44,4% 27 
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Análise da CPA: 

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, que diz respeito à avaliação 

respondida pelo corpo técnico-administrativo, é possível perceber que na maior parte dos 

itens, 80% dos respondentes atribuíram notas máxima entre 5 e 4. Pontuando abaixo de 

80% no somatório de respostas que atribuíram as duas maiores notas (5 e 4) ao item 

estão: Satisfação com o funcionamento dos Sistemas de Gestão Coorporativa (SGC, Portal 

de Compras, SGS, SAP etc.), Condições e equipamentos para desempenhar suas funções 

junto à IES, Satisfação com a conexão da Internet da Unidade/Campus. Neste sentido é 

possível perceber que os técnicos-administrativos estão menos satisfeitos com as 

ferramentas e equipamentos necessários para realização do próprio trabalho. A CPA 

ressalta a importância de atenção especial a esta evidência, uma vez que problemas com 

equipamentos e ferramentas contribuem para diminuir a eficiência, a efetividade e até 

mesmo a satisfação do funcionário em realizar o próprio trabalho. 

 

Nenhum dos membros do corpo técnico-administrativo atribuiu as duas menores notas (1 

e/ou 2) para sua satisfação geral com a Instituição e Campus. Além disso, ninguém atribuiu 

as duas menores notas para avaliar a atuação da direção do núcleo e da gerência 

acadêmica. Tais resultados geram indicadores da visão positiva que os técnicos-

administrativos possuem dos membros da direção e gerência. A CPA acredita que este 

resultado impacta diretamente no clima e no engajamento do corpo técnico-

administrativo. 

 

Vale ressaltar que nenhum membro do corpo técnico-administrativo atribuiu nota mínima 

(1) em relação ao seu conhecimento sobre as ações da CPA. A CPA segue trabalhando 

firme para que tais indicadores se tornem cada vez mais positivos. 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

5.1 - EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

5.1.1 Ensino, Pesquisa e Extensão  

Ações de Melhoria – 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA   OPORTUNIDADES 

Consolidar as 
homenagens aos 
principais 
pesquisadores da IES  

Durante reuniões de encerramento 
ou abertura de semestre ou 
comemorações da semana do 
professor, realizar homenagens 
com entrega de certificados aos 
professores que mais 
desenvolveram atividades de 
pesquisa. 

Incentivar e motivar o 
desenvolvimento de atividades 
de pesquisa. 

Promover o estudo 
de metodologias 
ativas na educação. 

Incentivar a discussão de 
metodologias ativas na educação 
como pauta de reuniões de 
colegiado. 
Alinhamento com a equipe de 
Apoio Psicopedagógico para 
viabilizar curso presencial sobre o 
tema. 

Qualificação do corpo docente; 
engajamento e motivação do 
corpo discente. 

Estabelecer canal 
entre professores e 
coordenadores e a 
equipe de 
Comunicação da IES  

Estabelecimento e divulgação de 
canal de comunicação direto entre 
equipe de discentes e 
coordenadores e a equipe de 
comunicação para a geração de 
matérias, fotos e  publicidade em 
torno dos eventos realizados pelos 
cursos. 

Divulgação dos cursos; Geração 
de Publicidade; Fortalecimento 
da imagem da instituição e dos 
cursos em Juiz de Fora e Região. 

Promoção de 
eventos 
multidisciplinares 

Desenvolvimento de eventos que 
envolvam diferentes cursos. Visão 
holística e interdisciplinar. 

Promoção de visão holística e 
interdisciplinar. 

 

5.1.2 Comunicação com a Sociedade  

Ações de Melhoria – 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA  OPORTUNIDADES 

Acompanhar a 
geração de mídia 
espontânea. 

Monitoração e criação de 
estratégias para a geração de mídia 
espontânea 

Fortalecimento da imagem da IES 
em Juiz de Fora e região. 

Promover ações 
voltadas à  sociedade 

Monitoramento de mídias com foco 
em identificar e atender demandas 

Fortalecimento do 
relacionamento entre a IES e a 
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em resposta as 
demandas 
identificadas. 

da sociedade. sociedade. 

Fortalecer a 
comunicação através 
de diferentes canais 
como Redes Sociais e 
Reclame Aqui. 

Acompanhamento da comunicação 
da sociedade com a IES através de 
novos meios como Redes Sociais e 
Reclame Aqui. 

Fortalecimento do 
relacionamento entre a IES e a 
sociedade. 

 

5.1.3 Políticas de Atendimento aos Discentes 

Ações de Melhoria – 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA  OPORTUNIDADES 

Fortalecer a cultura 
do Atendimento 
Agendado na 
Secretaria 

Criação de campanha nas redes 
sociais sobre como realizar e quais 
os benefícios do atendimento 
agendado. 

Implantar a cultura e promover 
maior adesão ao processo de 
atendimento agendado. 

Promover incentivos 
e homenagens aos 
melhores atendentes 
e/ou a equipe de 
atendimento. 

Desenvolvimento de ação de 
homenagens e reconhecimento à 
equipe e/ou atendentes com bons 
indicadores. 

Incentivar a melhoria constante 
na eficiência do atendimento. 

 

5.2 ENADE 

Ações de Melhoria – 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA  OPORTUNIDADES 

Consolidar as 
campanhas de 
reconhecimento a 
participantes do 
ENADE que foram 
destaque. 

Manter mural do ENADE atualizado 
com homenagens. Divulgar 
homenagens nas mídias através de 
parcerias com a equipe de 
Comunicação. 

Incentivar e Reconhecer a 
participação de alunos no ENADE. 

Incentivar à 
participação nos 
simulados do ENADE 

 Monitorar a adesão dos alunos nos 
simulados do ENADE e manter 
diálogo constante com a equipe de 
coordenadores. 

Melhorar a preparação dos 
alunos para o ENADE. 

Incentivar a 
aplicação de 
questões do ENADE 
em sala de aula e em 
avaliações. 

Divulgar a importância da 
preparação constante do aluno 
fazendo uso de questões do ENADE 
de forma frequente na sala de aula. 

Melhorar a preparação dos 
alunos para o ENADE. 

 

 

5.3 Objetivos 2016 que ainda não foram concluídos: 

Objetivos Ações Previstas 

Ampliar as vagas nas Oficinas de Leitura Discutir a viabilidade financeira e estratégias 
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para retornar com as Oficinas de Leitura no ano 
de 2017. 

Investigar as causas da insatisfação com a 
WebAula e SIA e arquitetar possíveis soluções. 

Avaliar se os problemas técnicos sofridos no 
ano de 2016 foram sanados. Monitorar a 
disponibilidade e estabilidade do Web Aula e 
SIA no ano de 2017.  

 

5.4  Objetivos permanentes: 

Objetivos Ações Previstas 

Incentivar a produção científica 
 
 

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

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 Pesquisa e a Extensão Ampliar a divulgação dos cursos de extensão 
(mala direta para os alunos, cartazes em 
instituições do entorno, no site institucional, 
cartazes no campus). 
- Convidar egressos para lecionarem cursos de 
extensão, promovendo sua integração à 
instituição 
- 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). 

Consolidar a Iniciação Científica, implementando 
as políticas previstas no PDI 

- Ampliar o número de PICs – Projetos de 
Iniciação Científica premiados com bolsas 
- Promover evento de Iniciação Científica com 
apresentação de painéis de todos os projetos em 
desenvolvimento na IES 
- Lançar edição especial da Revista Estação 
Científica com ensaios produzidos a partir dos 
PICs. 

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

Promover a formação continuada - Ampliar a divulgação da pós-graduação para os 
egressos 
- Oferecer bolsas de estudo na pós-graduação 
para os egressos com melhores notas ao longo da 
graduação 
- Implantar cursos de pós-graduação que 
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atendam aos egressos dos cursos novos, que 
estão formando suas primeiras turmas. 

Melhorar a visibilidade da imagem da instituição 
na cidade e região 

Seguir com as ações de divulgação da marca, 
especialmente em escolas, associações de classe, 
sindicatos e cursos. 

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

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

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

Melhorar a comunicação interna Incentivar os docentes a participar do Conecta, 
rede própria da Estácio. 

Oferecer mecanismos financeiros de estímulo à 
permanência 

- Ampliar a divulgação do FIES 
- Ampliar a oferta de bolsas para os alunos 
calouros ingressantes que tenham restrições para 
adesão ao FIES 
- Possibilitar a matrícula em sistema de créditos 

Oferecer mecanismos acadêmicos de estímulo à 
permanência 

- 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). 

Estabelecer maior contato com egressos - Ampliar a participação dos egressos no evento 
anual realizado para sua integração à IES 
- Desenvolver mecanismos para ampliar a 
participação do egresso no site já existente para 
esse fim 

Melhorar a qualidade do atendimento ao aluno - Investir constantemente na capacitação dos 
colaboradores, especialmente da Secretaria de 
Alunos. 
- Promover sistemática divulgação da Ouvidoria. 
-  Dar continuidade a divulgação do Atendimento 
Agendado implantado em 2012 

Fortalecer a ação do Apoio Psicopedagógico - Promover sistemática divulgação do Apoio 
Psicopedagógico para os discentes. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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. 

 

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. 
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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. Isso resulta num conjunto 

estruturado de informações, que possibilita a construção coletiva de um retrato fiel e 

atualizado da Instituição. 

 

De acordo com as Dimensões propostas pelo SINAES e considerando as peculiaridades da 

IES que determinam uma configuração específica para o projeto de autoavaliação, foram 

estabelecidos objetivos gerais para cada uma das dimensões avaliadas. A seguir segue uma 

síntese desses objetivos e de alguns resultados alcançados. 

 

Com relação à Missão e PDI a Instituição tem por objetivo contribuir para o fortalecimento 

de ações relacionadas a um planejamento estratégico que contemple uma consolidação 

das práticas pedagógicas e administrativas em consonância a proposta do novo PPI e PDI, 

buscando oportunidades e detectando ameaças em relação aos objetivos centrais da 

Instituição. 

 

No que se refere às políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão, a Instituição busca 

democratizar o acesso ao Ensino e desenvolver atividades de Pesquisa e Extensão no 

intuito de formar profissionais competentes, capazes de intervir na sociedade e no 

mercado de trabalho. Atrelada ao processo de ensino há uma busca constante em 

implementar e difundir ações voltadas para a comunidade acadêmica e à sociedade no 

sentido de democratizar o conhecimento e promover o acesso a novas tecnologias através 

de atividades de extensão. 

 

É importante mencionar como objetivo 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 
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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 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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É importante ressaltar que este relatório é resultado do trabalho coletivo da CPA e sua 

elaboração é fruto de um processo de reflexão e avaliação praticado em diversas 

instâncias da IES. Esta comissão realizou um trabalho integrando as informações advindas 

dos diversos setores, como 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 na média os itens foram avaliados como muito bom ou bom por mais 

de 65% dos alunos neste ano de 2016. Tal configuração reforçou e estimulou 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. Neste sentido, dentro das 

principais metas do PDI em vigência na IES tendo a visita nos proporcionado alavancada 

em nossos propósitos de crescimento conseguimos expandir para a Zona Norte da cidade 
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que tem grande demanda, mas mantem carente na oferta de educação nível de 

graduação. No ano de 2016, houve a abertura dos cursos de Administração, Pedagogia, 

Direito, Engenharia Civil e Produção e Ciências Contábeis do campus Zona Norte. 

7. ANEXOS 

 

Abaixo apresentamos alguns eventos e feitos acompanhados pela CPA no ano de 2016: 

 

 

 

 

Anexo 1 - Primeiro Seminário de Saúde Mental 
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Anexo 2 - Doações Recolhidas no Segundo Seminário Científico 

  

 

Anexo 3 - Novo Laboratório de Microscopia e Histologia 
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Anexo 4 - Novo Laboratório de Tecnologia das Construções 
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Anexo 5 - Evento Estácio Soul Fashion (Design de Moda)

 

 

Anexo 6 - Palestra Motivacional para os Calouros 
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Anexo 7 – Material de Divulgação de Melhorias 
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Anexo 8 – Material de Divulgação de Melhorias 
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Anexo 9 – Material de Divulgação da Avaliação Institucional 
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Anexo 10 – Material de Divulgação de Melhorias 
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Anexo 11 – Material de Divulgação de Melhorias 

 


