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RESUMO 

O presente Relatório, referente a 2018, constitui-se no Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da 
FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA – ESTÁCIO DA PARAÍBA que trata com detalhe do Eixo 1 (Dimensão 8: 
Planejamento e Avaliação Institucional) e do Eixo 2 (Dimensão 1: A missão e o PDI e Dimensão 3: 
Responsabilidade Social) do SINAES, iniciando o 2º o ciclo avaliativo, em atendimento à Nota Técnica 
INEP/DAES/CONAES nº 065. Destaca-se que, além dos Eixos 1 e 2, o presente Documento apresenta uma 
síntese dos demais Eixos/Dimensões, no que se refere às ações de melhoria implementadas. Este 
Documento, elaborado pela CPA, a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas 
pesquisas junto à comunidade acadêmica – discentes, docentes e técnico-administrativos -, apresenta os 
resultados das avaliações internas e informações das avaliações externas (cursos e IES, incluindo o 
ENADE) e os documentos oficiais da IES.  Considera-se, ainda, para a autoavaliação da IES, o Índice de 
Satisfação do Aluno (ISA), a Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e 
motivação do corpo social da IES, e o Questionário Sociocultural anual aplicado aos nossos alunos. Os 
resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e propositiva, com base nas 
limitações e fragilidades encontradas, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas 
para o desenvolvimento institucional. A CPA elabora pareceres relacionados aos 5 Eixos/10 Dimensões 
do SINAES avaliadas e, ainda, recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os setores da 
IES, a partir do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. Os Coordenadores e os 
respectivos NDEs, docentes e discentes, reavaliam e redefinem, com base nas ações propostas da CPA, 
as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES, que são acompanhados pela CPA, visando efetivar e 
garantir os compromissos da Instituição para com a sociedade. Assim, todos os resultados avaliativos 
(internos e externos, incluindo o ENADE) são ferramentas gerenciais para a evolução da IES e para o 
planejamento das ações de melhoria necessárias.  Nessa direção, podemos indicar as recentes propostas 
de ações de melhorias (2017-2018) advindas das análises da CPA: melhorar o conhecimento da missão 
pela Comunidade Acadêmica, incentivar cada vez mais à pesquisa e iniciação científica, ampliar a atuação 
social da IES, melhorar a comunicação com o público interno, capacitar constantemente a equipe de 
trabalho, melhorar a gestão dos processos e ampliar o alcance da avaliação interna. A avaliação interna 
é processo ativo na Faculdade Estácio da Paraíba, realizado através de programa eletrônico de avaliação 
para a participação de discentes e docentes. Em 2018.1, a IES obteve 79% de adesão do corpo discente a 
adesão de 78% do corpo docente à Avaliação. Em 2018.2, a IES obteve 65% de adesão do corpo discente, 
a adesão de 79% do corpo docente e a adesão de 38% do Corpo Técnico-administrativo. Entre as 
potencialidades apontadas nos processos de avaliação interna 2018, destacam-se: quanto ao ponto de 
vista dos alunos, identificamos um índice satisfatório de satisfação com os coordenadores do curso, a 
qualidade do material didático das disciplinas, a infraestrutura da biblioteca e o acervo disponível e a 
assiduidade e pontualidade dos professores, bem como a coerência entre os conteúdos ministrados e 
aquilo que é cobrado nos métodos avaliativos. Em relação aos professores, destacamos como pontos 
positivos apontados por eles a satisfação com o projeto pedagógico dos cursos em que atuam, a 
implantação de projetos complementares à aprendizagem e a atuação do Núcleo Docente Estruturante 
para a evolução do PPC. Como fragilidades, podemos apontar uma preocupação, tanto do corpo docente 
quanto discente, com a infraestrutura da wifi em salas de aula e nos laboratórios. Esse item foi 
identificado pelos professores como um dos pontos que merecem atenção, enquanto os alunos 
sinalizaram uma baixa satisfação com o ambiente da sala de aula virtual e com os outros canais de 
atendimento excetuando-se a Secretaria (chat e outros canais). Em 2018 não houve visita in loco para 
avaliações externas de curso. Os cursos de Administração, Ciências Contáveis, CST em Design Gráfico, CST 
em Logística, e CST em Gestão de Recursos Humanos, participaram do ENADE 2018. Os resultados do 
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ENADE 2017 já foram divulgados e a IES tem, atualmente, conceito 3 no Índice Geral de Cursos (IGC). Um 
resumo desse Relatório, com as principais informações e resultados do processo de autoavaliação da IES 
é disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia integral do Relatório também é encaminhada 
pela CPA à Direção da IES, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso, a todos, 
aos resultados da autoavaliação. A IES tem CI 3, obtido no seu último recredenciamento, ocorrido no 
período de 24/09/2017 a 28/09/2017 (Protocolo: 201605868). 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente Relatório, referente a 2018, constitui-se no Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da 

FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA – ESTÁCIO PARAÍBA, que trata com detalhe do Eixo 1 (Dimensão 8: 

Planejamento e Avaliação Institucional) e do Eixo 2 (Dimensão 1: A missão e o PDI e Dimensão 3: 

Responsabilidade Social) do SINAES, iniciando o 2º o ciclo avaliativo, em atendimento à Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065. Destaca-se que, além dos Eixos 1 e 2, o presente Documento apresenta uma 

síntese dos demais Eixos/Dimensões, no que se refere às ações de melhoria implementadas. 

 

O Relatório tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com base nas 

avaliações internas e externas realizadas em 2018. 

 

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

diversos setores institucionais, sendo construído de forma democrática, representando a intenção e a 

aplicação de uma gestão participativa e atenta a todos os seus públicos.  

 

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

organizado da seguinte forma:  

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

presente Relatório. 

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

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

processos de avaliação interna e externa. 

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

fragilidades e potencialidades identificadas, em consonância com os objetivos constantes do 

Projeto de Autoavaliação Institucional. O capítulo está organizado em cinco tópicos 

correspondentes aos cinco Eixos que contemplam as dez Dimensões dispostas no Art. 3º da Lei 

10.861, que institui o SINAES. Apresenta-se também uma análise da CPA com referência aos dados 

apresentados. 

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

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

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

avaliativos e respectiva análise, visando à melhoria das atividades acadêmicas e da gestão da IES.  

6. Considerações Finais - onde se pretende demonstrar a importância da avaliação institucional para 

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

7. Anexos – algumas evidências das ações realizadas. 
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Ressalta-se que a abrangência do 1º Relatório Parcial, referente ao ano de 2015, postado no sistema e-

MEC, em 2016, também englobou as informações dos Eixos 1 e 2 do SINAES e ações empreendidas pela 

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

compilação das principais ações e resultados oriundos dos Eixos subsequentes, (Eixos 3, 4 e 5). O 2º 

Relatório Parcial, referente ao ano de 2016 e postado, no sistema e-MEC, em 2017, abordou os Eixos 3 e 

4, apresentando, igualmente, um resumo dos demais Eixos/Dimensões. O Relatório, postado no sistema 

e-MEC, em 2018, em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, constituiu-se num 

Relatório Integral, incluindo todos os Eixos/Dimensões estabelecidos pelo SINAES. 

  

O presente Relatório recomeça o ciclo avaliativo, tratando dos Eixos 1 e 2 do SINAES, além de apresentar 

uma síntese dos demais Eixos/Dimensões. 

 

Durante o exercício 2018, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas pelos diversos 

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

reuniões periódicas, bem como para acompanhar a implantação das propostas de atividades e a execução 

de mudanças apontadas pela comunidade acadêmica através dos processos de avaliação internos e 

externos. Ao longo desses 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 1 e 2 estabelecidos pelo Sistema SINAES (Lei 10.861/2004 e 

positivadas no Art. 3), contemplando, para cada uma delas, os objetivos vinculados, assim como 

potencialidades e fragilidades encontradas. Assim, o presente Relatório pretende demonstrar as ações 

desenvolvidas pela IES, para os referidos Eixos/Dimensões do SINAES, em consonância com o seu Projeto 

de Autoavaliação Institucional, referendado pelo Conselho Superior.  

 

O Programa de Avaliação Institucional da Faculdade Estácio da Paraíba atende a Docentes, Discentes, 

Corpo Técnico-administrativo e estrutura funcional. Os resultados da avaliação permitem a reflexão 

crítica e propositiva, detecção de limitações e fragilidades, promovendo, assim, que ações dinâmicas 

sejam fomentadas para o desenvolvimento institucional.  

 

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

práticas administrativas e acadêmicas. Em 2018, a IES desenvolveu ações para superar as fragilidades 

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

 

1. Disposição de um maior número de projetores e caixas de som disponíveis para uso em sala 

de aula (parcial); 
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2. Aumento da meta do Índice de Satisfação do Aluno (ISA); 

3. Incentivo ao corpo docente e discente para o envolvimento em projetos de monitoria; 

4. Ampliação do número de projetos de extensão na graduação; 

5. Aprimoramento das práticas de sensibilização dos corpos docente e discente para o processo 

de avaliação institucional; 

6. Incentivo à participação do corpo docente e discente na produção de artigos científicos e 

resenhas das próximas edições da revista científica Mangaio; 

7. Promoção dos programas de desconto para pós-graduação para o corpo técnico-

administrativo e corpo docente; 

8. Melhora dos computadores disponíveis na sala dos professores com o intuito de otimizar o 

trabalho docente; 

9. Entrega de uma grande sala para trabalhos diversos com autistas, Laboratório de atividades 

lúdicas; 

10. Entrega de mais salas de aula para melhor adequação dos horários; 

11. Melhora no fluxo e organização da Biblioteca; 

12. Incremento do Laboratório de Fotografias; 

13. Revisão de toda estrutura física da IES. 

 

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

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

oportunidades de melhoria e crescimento da percepção de qualidade dos serviços prestados pela IES. 

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

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

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

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

 

 
 

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

pelos colaboradores da área acadêmica e administrativa. Os pontos avaliados nessa Pesquisa são: 

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

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

apresentados os índices de favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez questões mais favoráveis e 
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menos favoráveis com seus respectivos índices.  É válido destacar que os resultados da Pesquisa são 

amplamente debatidos pelos gestores da IES. 

 

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

pesquisa junto ao Corpo Técnico-administrativo e na Pesquisa de Clima Organizacional são utilizadas para 

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

oriundas das avaliações.  

 

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

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

e prazos, visando eliminar e/ou minimizar os pontos de insatisfação apontados nos relatórios de 

avaliação, como as ações já elencadas acima.  

 

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

conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas 

atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, deve 

sistematizar informações, analisar coletivamente os significados de suas realizações, identificar pontos 

fracos, bem como as potencialidades, e estabelecer estratégias de superação de problemas, através da 

elaboração de planos de ação. 

 

Enquanto Instituição de Ensino Superior que visa à excelência acadêmica, a Faculdade Estácio da Paraíba 

compreende que autoavaliação possibilita uma visão integrada das ações desenvolvidas pelos diferentes 

setores e pessoas; que possibilita reflexão e diálogo entre os setores e agentes envolvidos no processo, 

de forma que as demandas sejam identificadas, encaminhadas e atendidas em conformidade com o 

planejamento institucional. 

 

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

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

institucional e sugestões de melhoria. Atualmente, a CPA é composta por 05 membros, conforme 

Regimento próprio, sendo um representante do corpo técnico-administrativo, 02 representantes 

docentes, um representante discente e um representante 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 
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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/quem-

somos/ouvidoria/ e estão disponibilizadas das seguintes formas: 
- Denúncias 

- Insatisfações 

- Elogios 

 

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

urgentes, estes devem ser apresentados e discutidos em reunião com a CPA. A Ouvidoria deve 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 a IES aplica, anualmente, 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, incorpora novos objetivos e mantem-se vigilante no 

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

  

 

http://portal.estacio.br/quem-somos/ouvidoria/
http://portal.estacio.br/quem-somos/ouvidoria/
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1.1 Breve Histórico da Faculdade Estácio da Paraíba – ESTÁCIO DA PARAÍBA 

 

Atualmente, a manutenção da IES cabe à ESTÁCIO DA PARAÍBA Empreendimentos Educacionais Ltda. 

Fundada em agosto de 2008, ela tem sede e foro em João Pessoa, Estado da Paraíba e constitui pessoa 

jurídica de direito privado, com fins lucrativos, sendo registrada sob o CNPJ Nº 10.330.472/0001-66.  

 

O credenciamento, sob a denominação, Faculdade de Tecnologia IBRATEC de João Pessoa, deu-se em 

2005, com a autorização para o Curso de Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software, pela 

Portaria n° 223, de 25 de janeiro de 2005. Na época, a IES era mantida pela Unibratec - União dos 

Institutos Brasileiros de Tecnologia Ltda., de CNPJ Nº 35.465.608/0005-08. 

 

Na mesma data, foi autorizado o Curso Superior de Tecnologia em Redes e Ambientes Operacionais pela 

Portaria Ministerial n° 237, de 25 de janeiro de 2005.  

 

A partir do ano de 2006, a IES expandiu sua atuação não só na oferta de cursos de graduação, mas 

também na oferta de cursos de pós-graduação lato sensu. O passo seguinte foi a autorização do Curso 

Superior de Tecnologia em Design Gráfico por meio da Portaria n° 620, de 19 de dezembro de 2007. 

 

Em 2008, o Curso de Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software foi reconhecido pela 

Portaria n° 144, de 03 de abril de 2008, passando a adotar a denominação Curso Superior de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Em seguida, o Curso Superior de Tecnologia em Redes e 

Ambientes Operacionais foi reconhecido pela Portaria n° 249 de 30 de maio de 2008, passando a adotar 

a denominação Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores.  

 

Em 19 de setembro de 2008 foi iniciado processo de mudança de mantença da mantenedora inicial para 

a ESTÁCIO DA PARAÍBA Empreendimentos Educacionais Sociedade Simples Ltda. Desta forma, a IES 

começou a adotar o nome de fantasia: Faculdade ESTÁCIO DA PARAÍBA 

 

Em 2012, o Curso de Superior de Tecnologia em Design Gráfico foi reconhecido pela Portaria n° 320 de 

28/12/2012, publicada no Diário Oficial da União de 31/12/2012. 

 

A fim de indicar o seu novo momento institucional, a IES mudou sua nomenclatura para Faculdade Estácio 

da Paraíba - ESTÁCIO PARAÍBA, através da Portaria nº 479, de 18/09/2013, publicada no DOU de 

19/03/2013, passando a integrar o Grupo Estácio que imprime um novo ritmo à IES e lhe dá condições 

para construir um trabalho que marcará o cenário educacional local pelos seus elevados padrões de 

qualidade e pelo seu espírito inovador.  

 

Como resposta aos anseios da comunidade, expressos nos dois últimos Relatórios de Autoavaliação, a IES 

começou a atingir o objetivo da ampliação do portfólio de cursos, tendo autorizado, entre 2013 e 2014, 
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quatro novos cursos de graduação: o Curso Superior de Tecnologia em Gestão em Recursos Humanos e 

o Curso Superior de Tecnologia em Logística, ambos, através da Portaria nº 540, de 23/10/2013; além do 

Bacharelado em Administração e o Bacharelado em Ciências Contábeis, ambos, autorizados através da 

Portaria nº 340 de 29/05/2014, publicada no D.O.U. de 30/05/2014. 

 

Ainda no que se refere ao plano de expansão da Faculdade Estácio da Paraíba previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, em 2015, a IES recebeu a visita de credenciamento de pólo de apoio 

presencial para a oferta de cursos à distância da Universidade Estácio de Sá (UNESA) cuja autorização 

para o seu funcionamento foi registrada através da Portaria nº 921 de 27/11/2015, publicada no D.O.U. 

de 30/11/2015. Neste mesmo ano, obtivemos a visita para o processo de renovação de credenciamento 

do Curso de Superior de Tecnologia em Design Gráfico, obtendo o conceito 4. 

 

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 E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 

TITULAÇÃO  Qtd % REGIME DE TRABALHO Qtd % 

Doutor 8 24% Tempo Integral - TI 7 21% 

Mestre 13 39% Tempo Parcial - TP 4 12% 

Especialista 12 36% Horista - H 22 67% 

         Total 33 100%  Total 33  100% 

 

 

A Faculdade Estácio da Paraíba - ESTÁCIO PARAÍBA dispõe de uma infraestrutura com espaços que 

incluem biblioteca, laboratórios específicos e cenários para práticas didáticas, tais como: laboratório de 

fotografia, laboratórios de redes de computadores, e área de convivência e cantina. A Instituição 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 Estácio Carreiras divulga as principais ofertas, mantendo atualizado o mural de Estágios e 

Empregos e atuando presencialmente junto aos coordenadores de curso e aos alunos. Este espaço é 

disponibilizado com toda estrutura para dar aos alunos a oportunidade de conhecer as tendências do 

cenário corporativo, receber orientação de carreira e para o desenvolvimento profissional, ampliando as 

suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.  
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1.2   Cursos ofertados (quadro atual) 

 

Hoje, a IES possui aproximadamente 650 alunos, 33 docentes, e 20 colaboradores administrativos, e 

oferece 08 (oito) cursos ativos entre graduação e graduação tecnológica. 

 

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

Regulatórios expedidos pelo MEC, conforme quadro abaixo 

 

       Tabela: Cursos – Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO 
AUTORIZAÇÃO 

(Portaria nº) 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

ADMINISTRAÇÃO 
Portaria nº 340 de 

29/05/2014  
D.O.U. de 30/05/2014 

--- --- 

CST em ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 

Portaria n° 223 de 
25/01/2005 

D.O.U de 26/01/2005 

Portaria n° 144 de 
03/04/2008 - D.O.U de 

04/04/2008 

Portaria n° 1093 de 
24/12/2005 - D.O.U 

de 30124/2015 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Portaria nº 340 de 

29/05/2014  
 D.O.U. de 30/05/2014 

  

CST em DESIGN GRÁFICO 
Portaria n° 620 de 

19/12/2007  
 D.O.U de 21/12/2007 

Portaria n° 320 de 
28/12/2012 -  D.O.U de 

31/12/2012 

Portaria n° 537 de 
23/09/2016 - D.O.U 

de 23/09/2016 

DIREITO 
Portaria n° 329 de 

11/05/2018  
 D.O.U de 14/05/2018 

--- --- 

CST em GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

Portaria nº 540 de 
23/10/2013  

 D.O.U. de 25/10/2013 
--- --- 

CST em LOGÍSTICA 
Portaria nº 540 de 

23/10/2013  
 D.O.U. de 25/10/2013 

--- --- 

CST em REDES DE 
COMPUTADORES 

Portaria n° 237 de 
25/01/2005  

 D.O.U de 26/01/2005 

Portaria n°249 de 
30/05/2008 - D.O.U de 

02/06/2008 

Portaria n° 1093 de 
24/12/2005 - D.O.U 

de 30124/2015 
Fonte: Regulatório - Janeiro/2019. 
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Avaliação do Desempenho dos Estudantes no ENADE  

 

Com relação ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que integra o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), dentre os indicadores de qualidade do ensino superior, destaca-se 

o resultado dos ciclos 2013-2017, no qual o Índice Geral de Cursos da Faculdade Estácio da Paraíba – ESTÁCIO 

DA PARAÍBA (IGC) é 3, com um IGC Contínuo de 2,8384. 

 

O quadro abaixo apresenta o resultado do ENADE 2017, divulgado em 2018, indicando os conceitos 

ENADE (contínuo e faixa) dos cursos obtidos pela IES, conforme tabela a seguir: 

 

Conceitos dos cursos do ENADE 2017  

CURSO 
Conceito 
ENADE 

(Contínuo) 

Conceito 
ENADE (Faixa) 

CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 3 3 

CST EM REDES DE COMPUTADORES 3 3 

Fonte: MEC 

 

 

Evolução do IGC contínuo da FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA - ESTÁCIO DA PARAÍBA 
 

IES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA 
ESTÁCIO PARAÍBA 

4 4 4 4 4 3 
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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 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, referendado pelo seu Conselho Superior, ferramenta esta que, aliada ao 

PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, irá constitui-se no alicerce que fundamenta a sua gestão, 

na medida em que serve como: (a) indicador de eficácia da configuração institucional adotada; (b) 

balizadora nas declarações da missão da Instituição; e (c) da relação contida entre a concepção de 

educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 

 

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

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

acadêmica e administrativa, para o autoconhecimento institucional e o aprimoramento da qualidade da 

gestão, do ensino de Graduação e de Pós-graduação e das atividades de Pesquisa e Extensão. Como 

Objetivos Específicos, a Autoavaliação Institucional visa:  

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

da autocrítica e revisão das ações projetadas;  

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

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

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

 

 

2.1  Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

O Processo de Autoavaliação na IES conta com a Comissão Própria de Avaliação – CPA designada para 

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

participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna e externa, com o apoio da Gestão 

da IES e de sua Mantenedora. Constituída no âmbito da IES, a CPA é responsável pela condução dos 

processos de avaliação internos e pela sistematização e prestações das informações solicitadas pelo INEP. 

 

A composição da CPA assegura a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica e da 

sociedade civil organizada, com atuação autônoma com relação aos Conselhos Superiores e demais 

órgãos da IES. A CPA é composta, atualmente, pelos seguintes membros:  

 

I. Representante(s) do corpo docente: CLÉCIO FRANCO SANTANA E ROSÂNGELA GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA (Coordenadora da CPA). 

II. Representante(s) do corpo discente: RAYSSA LUIZA SOARES DA SILVA. 

III. Representante(s) do corpo técnico-administrativo: KASSYA DOS SANTOS DA SILVA. 

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

GOMES TORRES. 

  

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:  

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

definidas no PDI e PPI; 

II. Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição (autoavaliação);  

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

informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 10861/2004;  
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IV. Constituir subcomissões de avaliação;  

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

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

aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

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

institucional;  

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

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

Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  

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

autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e recredenciamento da 

Instituição, disponibilizando informações resultantes do processo de avaliação interna da IES. 

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

potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam fomentadas com vistas à 

regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas da avaliação. 

 

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

dinâmica interna da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, 

reflete sobre novos objetivos e se mantem vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem 

alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas. 

 

A avaliação interna, componente da autoavaliação institucional 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, aos cursos e às disciplinas. Os 

questionários são respondidos pelos Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-

administrativo.  

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

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

informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de confrontá-las com o que está previsto no PDI.  

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

do processo de Avaliação Interna (o cálculo do ISA é constituído pela média simples dos dois eixos: 

média obtida pelos professores da IES (MP) e média obtida pela instituição/campus (MC). 

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

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

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

para a IES quanto para os funcionários. Os benefícios que podem ser obtidos são: aumento da 

produtividade; redução da rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho.  
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A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades de avaliação, de 

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

e aceito pela comunidade, através de um trabalho de sensibilização pela sua relevância, e uma fonte de 

informações capaz de levar a IES a refletir sobre si mesma e tomar as ações corretivas que entender 

necessárias.  

 

Os resultados das pesquisas, além de divulgados à comunidade acadêmica, são sistematizados no 

Relatório de Autoavaliação Anual que contem, além dos resultados, análises críticas dos 05 Eixos/10 

Dimensões do SINAES, em consonância com o que prescreve o PDI da IES, bem como sugestões de 

melhoria, com o intuito de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento do PDl. O Relatório 

Anual, construído pela CPA, traça um desenho de qualidade de ensino e serviços ofertados pela IES. 

 

A CPA, ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente e dos relatórios de 

avaliações externas, apresenta aos gestores os resultados consolidados, a base 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. As informações divulgadas para Coordenadores de Cursos e 

gestores permitem uma reflexão sobre a realidade encontrada e definem-se estratégias para minimizar 

as fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades. Portanto, a IES entende que os resultados 

avaliativos são ferramentas gerenciais para seu planejamento e sua evolução.  

 

 

2.2    Participação da comunidade acadêmica  

 

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

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

civil organizada, 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.  

 

Todo esse processo é articulado, planejando e organizado pela CPA, de acordo com as diretrizes do 

SINAES. 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 comunidade acadêmica participa efetivamente do processo de autoavaliação através da aplicação de 

questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, que avaliam as 
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dimensões que dizem respeito à IES, aos cursos e às disciplinas. Os questionários são respondidos pelos 

Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-administrativo.  

 

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

ao desenvolvimento dos PPCs, ao Programa de Avaliação Acadêmica e à realidade dos cursos, constatadas 

pelas informações provenientes das avaliações externas. Os relatos da Ouvidoria também contribuem 

para compor o diagnóstico institucional. 

 

Visando ao aprimoramento do seu processo avaliativo, a IES implantou questionário específico para o 

Corpo Técnico-administrativo, aplicado a partir de 2016. Ressalta-se que esse segmento da IES já 

participava da avaliação Institucional, através da Pesquisa de Clima Organizacional. À essa Pesquisa, 

somou-se o referido questionário específico. 

 

 

 

 

2.3 Análise e divulgação dos resultados à comunidade acadêmica 

 

2.3.1 Análise dos Resultados  

 

Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA 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 com dados originados dos 

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

Clima Organizacional e relatos da Ouvidoria) e dos relatórios de avaliações externas, a CPA apresenta aos 

gestores os resultados consolidados, propondo ações de melhoria e participando diretamente da 

elaboração das ações a serem realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas, incluindo o 

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 os docentes 

(pelos Coordenadores) e com os demais colaboradores (pelos Gestores) sobre a realidade encontrada e, 

então, definem-se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades.  

 

A CPA elabora pareceres sobre os resultados avaliativos relacionados às 10 dimensões /5 Eixos do SINAES 

e, com base neles, propõe recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os setores da 

IES, a partir do levantamento das fragilidades e das potencialidades institucionais. As oportunidades de 

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 
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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 fragilidades 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.   

 

Os relatórios emitidos são enviados aos gestores, para análise e elaboração de Planos de Ação em prol 

da reversão de quadros, quanto às fragilidades detectadas, e manutenção e/ou aprimoramento dos itens 

identificados como potencialidades. O mesmo é efetuado em relação aos Coordenadores dos Cursos e 

NDE. A CPA analisa os dados quantitativos e efetua análise qualitativa das manifestações dos alunos, dos 

professores e dos colaboradores administrativos.  

 

Os resultados avaliativos, envolvendo alunos e professores em cada disciplina dos cursos ofertados e 

colaboradores administrativos, nas avaliações institucionais, são apresentados e debatidos nas reuniões 

de Colegiado de cada Curso e pelo respectivo Núcleo Docente Estruturante, finalizando em discussão nos 

Colegiados Superiores da IES. 

 

 

 

2.3.2 Formas de divulgação dos resultados à Comunidade Acadêmica: 

 

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

setoriais, em formato de grupos focais, de forma que as respostas produzidas pelos instrumentos de 

investigação possam ser apreciadas, analisadas e discutidas com cada participante do processo. A 

comunidade acadêmica toma conhecimento dos resultados por meio de relatórios produzidos e postados 

nos principais murais da IES. 

 

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

gestores, bem como na Biblioteca e na Sala dos Professores e ainda o resumo do Documento, no site da 

IES, em atendimento à legislação. Também, as informações são apresentadas, pela CPA, nas reuniões 

para gestores, coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 
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2.4   Elaboração do Relatório de Autoavaliação   

 

Os Relatórios de Autoavaliação Institucional da IES, considerando os relatórios parciais e finais, são 

elaborados pela CPA e sempre foram postados anualmente no sistema e-MEC, no prazo previsto pela 

legislação vigente, apresentando 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 nos referidos Relatórios, contribuindo para o processo de gestão 

e evolução da IES. 

 

Os Relatórios são referências para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A 

autoavaliação da IES está consolidada nos Relatórios de Autoavaliação Institucional, que têm por 

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

 

O acompanhamento dos resultados avaliativos, de forma permanente, mostra a preocupação da 

Instituição na perspectiva de seu aprimoramento. O trabalho desenvolvido pela CPA, a cada ciclo 

avaliativo, faz com que a avaliação seja mais fortalecida, sendo percebida por todos da comunidade 

acadêmica como um processo indispensável para o autoconhecimento, sendo fundamental para a 

visualização de fragilidades e potencialidades, com vistas a manter ou alterar rotas, promovendo 

mudanças inovadoras. A utilização dos resultados de forma progressiva ao longo dos momentos 

avaliativos promove significativos avanços para a Faculdade Estácio da Paraíba - ESTÁCIO DA PARAÍBA, 

que podem ser vislumbrados pelos níveis de satisfação progressivos obtidos junto à comunidade 

acadêmica.  

 

Os Relatórios são elaborados 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 e PPI) e relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações Externas.). Assim, 

assegura-se que as informações obtidas reflitam a realidade da IES.     

 

Conforme já assinalado, um resumo do Relatório com as principais informações é disponibilizado no site 

da IES. Uma cópia na íntegra do Relatório também é encaminhada pela CPA à Gestão da IES 

(coordenadores, docentes e colaboradores), à Sala dos Professores e Biblioteca da IES, de forma a 
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assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação 

institucional da IES. 

 

Por fim, ressaltamos que os Relatórios de Autoavaliação, em suas versões parciais e finais, sempre 

obedecem à data de postagem prevista no sistema e-MEC, possuem clara relação entre si e impactam a 

gestão da Faculdade Estácio da Paraíba – ESTÁCIO PARAÍBA, promovendo mudanças inovadoras que 

contribuem para a evolução institucional.
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1  EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 
Objetivos do Projeto 

 
Ações Realizadas 

Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

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

Utilização dos resultados avaliativos 
(internos e externos) para a 
construção/reconstrução/atualizaçã
o do planejamento institucional. 

Falta de sincronia na 
implementação do PDI, de 
acordo com a avaliação 
institucional. 

O processo de avaliação 
institucional se torna uma 
ferramenta de planejamento e 
gestão. 

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

Revisão e atualização do PDI, de 
acordo com cenários internos e 
externos e, também, em 
atendimento às fragilidades 
apontadas nos processos avaliativos. 

Pouca divulgação para 
comunidade interna e externa 
da revisão e atualização do 
PDI; 
 
Pouco interesse por parte da 
comunidade acadêmica. 

PDI atualizado, de acordo com as 
demandas da comunidade 
acadêmica, com base nos dados 
avaliativos internos e externos. 

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

Reuniões com os gestores da IES; 
 
Reuniões com coordenadores de 
curso; 
 
Reuniões com representantes do 
corpo discente. 

Poucos representantes do 
corpo discente nas reuniões; 

Consolidação da ação dos gestores 
como multiplicadores do processo 
de discussão interna do setor e da 
divulgação dos resultados. 
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Dar transparência à Instituição 
como um todo, em seus diversos 
níveis, através da divulgação dos 
resultados avaliativos para toda a 
comunidade acadêmica e 
comprometimento com as ações 
previstas. 

Divulgação dos resultados avaliativos 
para toda a comunidade acadêmica e 
comprometimento com as ações 
previstas. 

Falta de interesse por parte, 
principalmente, da 
comunidade discente; 

Toda divulgação realizada em meios 
oficiais de comunicação e 
espalhada por toda IES através de 
murais e TVs; 

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

Envio de formulário síntese aos 
coordenadores de curso para o 
levantamento das alterações 
realizadas, a partir das sugestões 
recebidas; 
 
Elaboração de planos de ação para 
superação das fragilidades 
apontadas. 

Divulgação insuficiente das 
ações realizadas; 

Análise e discussão dos resultados, 
junto aos Coordenadores de Curso, 
para a formulação de ações de 
melhoria. 
 

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

Elaboração de planos de ação para 
superação das fragilidades 
apontadas. 
 
Análise e discussão dos resultados 
junto aos Coordenadores de Curso. 

Divulgação insuficiente das 
ações realizadas; 

Envio do formulário síntese aos 
gestores da IES e dos Cursos para o 
levantamento das alterações 
realizadas, a partir das sugestões 
recebidas. 
 

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

Aplicação do Questionário 
Sociocultural para traçar um perfil do 
alunado da IES, por curso/campus. 

Falta de adesão expressiva do 
corpo discente; 

Aumento da adesão, se comparado 
ao semestre anterior; 

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

Consolidação dos resultados 
avaliativos constantes dos Relatórios 
de Avaliação dos Cursos 
(Autorização, Reconhecimento, 
Renovação de Reconhecimento e 
ENADE). 

Falta de interesse por parte da 
comunidade acadêmica; 

Informações constantemente 
atualizadas sobre os processos de 
avaliação; 

Divulgar os resultados das 
avaliações das condições de ensino 

Divulgação dos resultados das 
avaliações à comunidade acadêmica 

Falta de interesse por parte da 
comunidade acadêmica; 

Crescimento dos índices positivos 
relativos às condições de ensino, se 
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dos cursos de graduação na 
perspectiva do SINAES. 

(gráficos, tabelas e/ou textos), 
através dos meios disponíveis: 
murais, site institucional, reunião 
com os gestores dos cursos e com os 
alunos. 

comparados ao último semestre da 
avaliação; 

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

Processo, junto ao Regulatório, o 
protocolo dos cursos no Sistema e-
MEC. 
 
Orientar os gestores quanto aos 
aspectos a serem avaliados, em 
especial quanto à infraestrutura física 
e tecnológica necessária e quanto ao 
regime de trabalho do Corpo Docente 
dos Cursos avaliados. 

Falta de interesse por parte da 
comunidade acadêmica; 

Aplicação ideal de regime de 
trabalho ao corpo docente; 

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

Planejamento de ações para 
melhoria da qualidade dos cursos. 
 
Analise as recomendações das 
Comissões. 

Falta de feedback para 
gestores; 

Ações de melhoria para ampliar a 
qualidade do ensino, conforme as 
recomendações das Comissões do 
MEC; 

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

Identificação as fragilidades e 
potencialidades. 
 
Traçar estratégias de ação a partir da 
análise. 

Divulgação dos resultados 
obtidos; 

Acompanhamento a 
implementação das ações. 

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

Sensibilização dos gestores, docentes 
e discentes da IES para a importância 
do ENADE. 
 
Comparação dos resultados com 
outras avaliações de curso. 

Falta de um plano de ação com 
Coordenadores.  
 

Divulgação as informações no site 
da IES.  
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• Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

• Síntese da avaliação Interna (2017 e 2018) – IES e Cursos 

 

ISA – Índice de Satisfação dos Alunos – CURSOS 

 

 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 

ADMINISTRAÇÃO 7,39 7,49 7,54 
 

7,54 

CST em ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 8,21 
 

8,33 
 

7,70 
 

8,16 
 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

7,51 6,97 7,41 7,07 

CST em DESIGN GRÁFICO 
 

8,39 
 

7,86 
 

7,96 
 

8,58 
 

CST em GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

7,59 
 

7,18 
 

5,96 
 

6,94 
 

CST em LOGÍSTICA 8,04 
 

5,94 
 

6,07 
 

6,49 
 

CST em REDES DE COMPUTADORES 7,81 8,36 8,11 8,87 

 

• ISA – Índice de Satisfação dos Alunos – IES 

2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 

3,87 3,75 7,73 8,13 
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• Síntese das Avaliações Externas (2018) – IES e Cursos -  A IES  não teve cursos avaliados em 2018. 

 

IES 

ATO AUTORIZATIVO ANO CONCEITO (CI) 

Recredenciamento 2016 3 

 

 

• Síntese do ENADE 2017, publicado em 2018  

  

CURSO ENADE CPC 

CST em ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 3 3 

CST em REDES DE COMPUTADORES 3 3 

 

                                                                                                                             IGC 2017  

CONTÍNUO CONCEITO/FAIXA 

                  2,8384                                                             3 
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3.2   EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

• Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar o PDI e dar 
cumprimento à Missão da IES. 

Implementação do PDI, tendo como 
referência a Missão, os objetivos e as 
metas previstas. 

Falta de conhecimento, por parte 
da comunidade acadêmica em 
geral, da Missão, das metas 
institucionais e do PDI. 

A implementação do PDI 
contempla o atendimento às 
necessidades atuais do mercado de 
trabalho da região na qual a IES 
está inserida. 

Divulgar a Missão da IES. Divulgação da missão da IES para 
toda a comunidade acadêmica, 
através dos meios disponíveis – 
murais, site, reunião com os gestores 
dos cursos e com os alunos. 

Falta de conhecimento, por parte 
da comunidade discente, da 
Missão institucional.  

Aplicação da nossa Missão, sempre 
buscando a excelência do ensino 
superior; 

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

Acompanhamento da 
implementação das atividades de 
ensino de graduação e de pós-
graduação, conforme previstas no 
PDI. 

Falta de adesão às atividades 
propostas, por parte da 
comunidade discente; 

Possibilidade ampliada de 
coerência entre o Projeto de 
Desenvolvimento Institucional e as 
atividades de ensino. 

Garantir a coerência entre o PDI 
e as práticas de extensão 

Acompanhamento da 
implementação das atividades de 
extensão, conforme previstas no PDI. 

Falta de adesão às atividades 
propostas, por parte da 
comunidade Discente; 

Possibilidade ampliada de 
coerência entre o Projeto de 
Desenvolvimento Institucional e as 
atividades de Extensão. 

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

Acompanhamento da 
implementação das atividades de 
pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural, 
conforme previstas no PDI. 

Falta de adesão às atividades por 
parte da comunidade Discente; 

Ampliação das atividades de 
pesquisa/iniciação científica na 
área tecnológica, possibilitando 
maior destaque da IES nessa área. 
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Garantir a coerência entre o PDI 
e as ações institucionais no que 
se refere à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à 
produção artística e ao 
patrimônio cultural. 

Acompanhamento da 
implementação das atividades ações 
institucionais no que se refere à 
diversidade, ao meio ambiente, à 
memória cultural, à produção 
artística e ao patrimônio cultural, 
conforme previstas no PDI. 

Pouca divulgação, das ações 
realizadas, à comunidade 
acadêmica. 

Maior coerência entre o previsto 
no PDI e o realizado quanto às 
atividades de Extensão. 

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

Implementação das atividades ações 
institucionais voltadas para o 
desenvolvimento econômico e social 

Falta de feedback para 
comunidade acadêmica. 

Crescimento do desenvolvimento 
econômico e social na região. 

Garantir o cumprimento das 
metas institucionais 
estabelecidas no PDI, previstas 
para 2018. 

Monitoramento das metas 
institucionais estabelecidas no PDI, 
previstas para 2018. 

Falta de devolutiva dos 
mecanismos de monitoramento 
das metas à comunidade 
acadêmica. 

Crescimento institucional e 
regional. 

 

 

• Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar atividades 
voltadas para a 
responsabilidade 
socioambiental previstas no 
PDI. 

Palestra realizada para 
responsabilidade socioambiental. 

Baixa adesão discente; 
Conscientização do aluno sobre a 
importância da responsabilidade 
socioambiental. 

Implementar atividades 
voltadas à inclusão social 
previstas no PDI. 

Palestra realizada para mostrar a 
importância da inclusão social. 

Atividades voltadas à inclusão em 
número insuficiente; 

Conscientização do aluno e da IES 
para a importância da inclusão 
social; 
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Implementar atividades 
científicas, técnicas e culturais 
que conduzam ao 
desenvolvimento regional e 
nacional previstas no PDI. 

Realização de oficinas, minicursos e 
palestras para os alunos, voltados à 
área de cada curso; 

Baixa adesão discente; 
Aumento de número de atividades, a 
cada semestre; 

Implementar ações/projetos de 
responsabilidade social 
previstas no PDI. 

Continuidade do processo de 
sensibilização da comunidade 
acadêmica sobre a relevância da 
responsabilidade social. 
 
Divulgação dos resultados dos 
projetos entre a comunidade interna; 

Baixa adesão por parte da 
comunidade acadêmica; 

Previsão de implementação de 
novos projetos para os próximos 
semestres. 

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

Inclusão do tema responsabilidade 
social na agenda de encontros e 
reuniões de trabalho realizados pelos 
gestores da IES e dos Cursos para 
prestar contas do trabalho existente 
e estimulação da sua ampliação 
qualitativa. 

Baixa adesão por parte de toda 
comunidade acadêmica; 

Incremento das ações de 
responsabilidade social da IES, 
intensificando sua relação com a 
sociedade. 
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Síntese dos Eixos 3, 4 e 5 – Principais ações realizadas - 2018 

 
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 
 

• Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação, a Extensão 
 

 Principais ações realizadas 

Ensino (graduação) Reuniões com os NDE para atualização dos projetos 
pedagógicos dos cursos; 
 
Disponibilização dos PPC, na Biblioteca e Secretaria, para que 
o corpo discente tenha visão dos projetos. 
 
Treinamentos com a equipe de Professores e oferta de cursos 
para a atualização constante; 
 
Visitas técnicas a empresas da região; 
 
Palestras de professores do mercado de trabalho convidados 
para esclarecimentos e incentivo ao corpo discente; 
 
Treinamentos com a equipe de Professores, para divulgação, 
em sala de aula, dos critérios de Avaliação e regras para as 
Atividades Acadêmicas Complementares, TCC, Extensão, 
Iniciação Científica; 
 
Utilização de canais de comunicação oficiais (newsletters, 
cartazes, murais); 
 
Reunião entre a Gestão Acadêmica, Coordenação, CPA e 
representantes de turma para novas estratégias de ensino, 
em sala de aula; 
 
Incentivo aos docentes para atualização do material, de 
acordo com cenário atual no mercado regional e com as 
necessidades dos alunos. 

Ensino (pós-graduação) Adoção de matrizes curriculares voltadas para a prática e 
atualidade;  
 
Realização de visitas e eventos que demonstrem os 
diferenciais estratégicos e pedagógicos dos cursos (oficinas, 
palestras); 
 
Realização dos projetos “Até Breve” (para alunos concluintes) 
e “Diploma na mão” (para alunos que já concluíram, mas 
ainda não vieram buscar o diploma). Ambas as ações 
permitem o diálogo entre os alunos e os coordenadores dos 
cursos de pós-graduação para que estes apresentem as 
possibilidades de cursos disponíveis para a continuidade dos 
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estudos dos egressos, orientando e contribuindo para um 
melhor planejamento de carreira; 

 
Oferta de novos cursos de pós-graduação; Retorno das 
oficinas com a metodologia de estudos de caso de Harvard. 

Pesquisa Promoção de palestras com egressos para os alunos de 
graduação; 
 
Divulgação para professores e alunos de pós a participação 
no periódico científico Mangaio; 
 
Levantamento e divulgação da produção acadêmica 
científica, em todos os canais oficiais; 
Reuniões periódicas do Colegiado para discussões de cunho 
acadêmico, com vistas à ampliação da produção acadêmica 
docente e discente; 
 
Desenvolvimento de Projetos de Iniciação Científica com 
alunos. 

Extensão Realização de Edital de Extensão e ações referentes à 
Responsabilidade Social; 
 
Divulgação realizada por alunos de Ciências Contábeis para 
projetos de Extensão. 

 
 

• Dimensão 4: A comunicação com a Sociedade 
 

 Principais ações realizadas 

Comunicação Interna Utilização de canais de comunicação oficiais (newsletters, 
cartazes, murais);  
 
Realização de reuniões regulares; 
 
Utilização de canais de comunicação digitais (Intranet para 
docentes e corpo técnico-administrativo, Sistema de Gestão 
do Conhecimento – SGC - para os professores e 
coordenadores, Gestão à Vista para o corpo técnico-
administrativo); 
 
Divulgação sobre os resultados das avaliações internas;  

 
Atualização do site sobre os cursos ofertados na IES conforme 
as regulamentações do MEC; 
 
Aprimoramento dos serviços ofertados pela IES através dos 
relatórios de Ouvidoria. 
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Comunicação Externa Realização de visitas nas escolas de João Pessoa e cidades 
circunvizinhas, bem como ações como palestras e 
vestibulares; 

 
Parcerias realizadas com empresas da região para graduação 
e pós- graduação. 

 
 

• Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Estudantes 
 

 Principais ações realizadas 
Programas de Apoio Pedagógico   Ações desenvolvidas pela Gestão da IES para garantir as 

formas de acesso declaradas no PDI e nos demais 
documentos oficiais: VESTIBULAR, PROUNI, TRANSFERÊNCIA 
EXTERNA, TRANSFERÊNCIA INTERNA E PORTADORES DE 
DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR; 
 
Apresentações, em sala, nas primeiras semanas de aula, dos 
Coordenadores de Curso, Gestão Acadêmica e Coordenação 
de Relacionamento, com o intuito de colocar-se à disposição 
para a resolução e encaminhamento das necessidades dos 
alunos; 
 
Nivelamento, Nova Chance, Prepara, Programa de Convênios, 
Recuperação nas Férias 

 
Programas de Apoio Acadêmico Garantia do bom atendimento presencial ao Aluno pela 

SECRETARIA GERAL ACADÊMICA e Coordenadores de Curso, 
conforme declarado no PDI e demais documentos oficiais; 
 
Garantia da efetividade dos serviços prestados, pela 
Secretaria Virtual; 
 
Criação de formas de verificação, juntamente com a Gestão 
da IES, da qualidade do telefônico ativo e receptivo prestado 
ao Aluno; 
 
Implementação dos Programas de Apoio Acadêmico 
previstos no PDI: MONITORIA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TCC, 
EXTENSÃO e ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES; 
 
 

 
Programas de Apoio à Pratica 
Profissional 

Acompanhamento, junto às Coordenações de Curso e Gestão 
da IES, da efetividade dos Programas de Apoio à Prática 
Profissional previstos no PDI: SERVIÇO DE ESTÁGIOS E 
EMPREGOS E ESTÁCIO CARREIRAS; 
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Plano de ação, com base nos resultados avaliativos internos 
e/ou pesquisas internas, quanto ao índice de satisfação dos 
Alunos com relação aos serviços prestados pelo “Estácio 
Carreiras”; 
 
Divulgação mais intensa, no mural, do “Estácio Carreiras”. 

Programas de apoio ao 
financiamento de estudos 

Garantia, junto à Gestão da IES a execução dos Programas de 
Apoio Financeiro ao Aluno, previstos no PDI: FIES, PROUNI E 
BOLSAS INSTITUCIONAIS; 
 
Divulgação das informações, através dos canais de 
comunicação internos e externos. 

Programas de acolhimento e 
permanência 

Verificação, da qualidade do atendimento virtual prestado ao 
Aluno; 
 
Criação de relatório junto com a gestão da IES, para verificar, 
periodicamente, a satisfação geral do Aluno com o 
atendimento da IES; 
 
Geração de relatório, pela gestão da IES, para verificar, 
periodicamente, a satisfação geral do Aluno. 
 

Ações de estímulo à produção 
discente e à participação em 
eventos (graduação e pós-
graduação) 

Realização de eventos científicos, e produção a partir dos 
trabalhos advindos dos projetos de iniciação científica e 
extensão; 
 
Produção dos TCCs, com estímulo à publicação. 

Acessibilidade pedagógica e 
atitudinal 

Implantação de: 
✓ Software de ampliação de tela; 
✓ Equipamento para ampliação de textos para atendimento 

a aluno com visão subnormal;  
✓ Lupas;  
✓ Réguas de leitura; 
Sistema de síntese de voz (programa DOSVOX). 

Atendimento psicopedagógico Acompanhamento da efetividade do Atendimento prestado 
pelo NAAP; 
 
Ampliação do horário de atendimento do NAAP, com horários 
disponíveis para toda comunidade acadêmica. 

Internacionalização NSA 
Acompanhamento de Egressos Visita de alunos egressos, para os calouros, com apresentação 

de casos de sucesso; 
 
Aprimoramento dos canais de comunicação com os egressos. 

 
Acompanhamento e atualização, juntamente com as 
Coordenações de Cursos, das informações no site dos 
Egressos; 
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Divulgação dos Coordenadores de Curso sobre as 
funcionalidades do site, estimulando-os na divulgação para 
seus alunos; 
 
Utilização dos meios eletrônicos (Site dos Ex-alunos, e-mail, 
Portal do Professor, Campus Virtual etc.) para divulgar o site 
dos egressos, para toda a comunidade acadêmica; 
 
Realização de campanhas que estimulem os egressos para a 
educação continuada. 
 
Divulgação, através dos canais oficiais de comunicação, dos 
cursos de Pós-graduação; 
 
Valorização das avaliações realizadas pelos egressos, 
considerando-as como feedback de qualidade para a 
reformulação e aprimoramento dos PPCs dos cursos de 
graduação e de pós-graduação; 
 
Acompanhamento, juntamente com as Coordenações de 
Curso, da atuação dos egressos no ambiente socioeconômico, 
homenageando-os com a Medalha “Alumini Diamante”: 
✓ História de crescimento pessoal e profissional;  
✓ Superação;  
✓ Atos de bravura;  
✓ Relevante trabalho voluntário;  
✓ Atuação em momentos de calamidade pública;  
História de vida inspiradora. 

Representação discente nos 
Órgãos Colegiados da IES 

Alunos representantes nos órgãos colegiados, conforme o 
Regimento da IES. 

 

 

 
Eixo 4 – Políticas de Gestão 
 

• Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

Corpo Docente Principais ações realizadas 

Programas de capacitação 
Docente e formação continuada 

Implementação, pela Gestão da IES, da aplicação do Plano de 
Cargos e Salários, para os Docentes da Instituição; 
 
Divulgação dos Programas de Qualificação Docente 
promovidos pela EDUCARE - PIQ Formação Continuada e PIQ 
Mérito; 
 
Acompanhamento, junto à Gestão da IES, da aplicação do PIQ 
Remuneração Variável ao Corpo Docente, com base nos 
dados da avaliação interna; 
 



 36 

Incentivo à participação dos professores no Programa de 
concessão de bolsas de estudo para a qualificação docente 
 
Divulgação de edital para a o Programa de Qualificação 
Docente; 

 

Corpo Técnico administrativo Principais ações realizadas 

Programas de capacitação e 
formação continuada 

Implementação, pela Gestão da IES, a aplicação do Plano de 
Cargos e Salários para o Corpo Técnico-administrativo da 
Instituição; 
 
Divulgação dos Programas de Qualificação Docente 
promovidos pela EDUCARE - PIQ Formação Continuada e PIQ 
Mérito; 
 
Acompanhamento, junto à Gestão da IES, a aplicação do PIQ 
Remuneração Variável ao Corpo Técnico administrativo, com 
base nos dados da avaliação interna; 
 
Incentivo a participação do Corpo Técnico Administrativo no 
programa de concessão de bolsas de estudo. 

 

 

• Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

 Principais ações realizadas 

Autonomia e representatividade 
dos órgãos colegiados 

Elaboração de atas dos Conselhos, juntamente com o 
Regulatório; 
 
Atualização do Regimento, de acordo com as demandas da 
IES, sempre que necessário; 
 
Análise, juntamente com a gestão da IES e Regulatório, para 
o aprimoramento do Regulamento Interno dos Conselhos; 
 
Elaboração das atas dos Conselhos, regularmente em dia, 
logo após o termino de cada reunião; 

Participação de docentes, 
técnico-administrativos, 
discentes e sociedade civil nos 
órgãos colegiados 

Reuniões dos NDEs, com todos os participantes; 
 
Reuniões da CPA realizadas mensalmente; 
 
Discussão de melhorias para apresentação à Gestão da IES. 

Sistematização e divulgação das 
decisões colegiadas 

Divulgação, para a comunidade acadêmica, das principais 
resoluções dos órgãos Colegiados (CONSEPE E CONSUNI), nos 
murais da IES, garantindo a transparência das informações; 
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Divulgação das ações dos órgãos colegiados, junto à 
comunidade acadêmica, realizada em canais internos de 
comunicação – murais, aparelhos de TV e site da IES. 

 

 

• Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 
 

 Principais ações realizadas 

 Acompanhamento da 
sustentabilidade financeira 
indicada no PDI 

Geração de relatórios pela IES e trabalhados pelas 
Coordenações de Curso, com vistas a diminuir a 
inadimplência; 
 
Criação de programas específicos para inadimplentes; 
 
Divulgação realizada em canais oficiais de comunicação da 
IES, através de murais, site institucional e TVs; 
 
Divulgação em sala de aula das oportunidades/formas para a 
quitação das mensalidades; 
 
Garantia ao aluno da possibilidade de saldar seus débitos com 
a IES e dar continuidade aos seus estudos; 
 
Diminuir a inadimplência; 
 
Garantia de recursos para o cumprimento dos objetivos e 
obrigações institucionais; 
 
Envio de e-mail aos alunos, para as possibilidades de 
negociações financeiras; 
 
Mensagem veiculada através do Portal do Aluno. 

 

 
Eixo 5 – Infraestrutura 
 

• Dimensão 7: Infraestrutura física e tecnológica 
 

 Principais ações realizadas 

 Infraestrutura física Verificação e acompanhamento das condições de quantidade, 
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação do mobiliário das salas de aula, mantendo 
o conforto da comunidade acadêmica; 
 
Quanto à Biblioteca, foi realizada a organização e ampliação do acervo 
bibliográfico, em atendimento às necessidades dos Cursos, bem como 
a divulgação da Biblioteca Virtual; 
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Maior agilidade e ampliação das possibilidades de pesquisa e estudo, 
na Biblioteca; 
 
Implementação de rotina de limpeza diária nos laboratórios comuns e 
específicos dos cursos, além da manutenção preventiva realizada 
semanalmente; 
 
Manutenção semanal dos equipamentos dos laboratórios; 
 
Estímulo ao uso para realização das aulas constantemente por 
professores em laboratórios; 
 
Limpeza realizada diariamente em todas as áreas comuns da IES; 
 
Manutenção e conservação das instalações; 
 
Divulgação das normas de uso e segurança dos espaços; 
 
Divulgação das normas de uso e segurança dos laboratórios; 
 
Manutenção (limpeza e iluminação) das instalações. 
 
Inserção de avisos e dicas de cuidados com limpeza, manutenção e uso 
do espaço. 

Infraestrutura 
tecnológica 

Manutenção mensal do link de internet; 
 
Link dedicado para atender às necessidades de toda a comunidade 
acadêmica; 

 
Continuidade da disponibilização de um tutor presencial para 
orientação do aluno quanto ao funcionamento do SIA e ambientes 
virtuais; 
 
Treinamento realizado, em todos os semestres, para que a comunidade 
acadêmica conheça o funcionamento da Webaula; 
 
Aquisição de novos projetores e manutenção dos antigos. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

 

A Faculdade Estácio da Paraíba realiza sistematicamente avaliações junto aos docentes, discentes 

e corpo técnico-administrativo com o intuito de diagnosticar a analisar a IES com base nos dados 

apresentados. Neste sentido, observa-se os avanços/potencialidades bem como as fragilidades e 

desafios a serem enfrentados, tratando-os como oportunidades de melhoria para a instituição. 

Dentre os indicadores que mensuram a qualidade dos serviços oferecidos na instituição tem-se o 

Índice de Satisfação do Aluno (ISA). Este é medido a partir da média aritmética entre as avaliações 

dos professores e da unidade. 

 

Objetiva-se que, em 2019, o ISA se mantenha igual ou superior em relação aos dados alcançados 

nos mesmos períodos no ano de 2018. Para tanto, faz-se necessário não apenas manter a 

qualidade na atuação dos corpos docente e técnico-administrativo e das respostas da Comissão 

Própria de Avaliação à comunidade acadêmica, mas também ampliar os processos de divulgação 

dos resultados. Por fim, há a necessidade de manutenção das estratégias de sensibilização para a 

importância de fazer-se presente no período de avaliação da IES. 

 

Quanto à avaliação interna realizada pelos discentes no que se refere ao corpo de professores, 

são avaliados dentre outros aspectos a “assiduidade”, o” domínio do conteúdo” e “preparação 

para o mercado de trabalho”. Em uma escala que vai de 1 a 5, sendo 1 extremamente insatisfeito 

e 5 extremamente satisfeito, em 2018 os resultados foram satisfatórios. A pretensão para 2019, é 

manter e incrementar as ações no sentido de que a avaliação dos docentes obtenha índices cada 

vez melhores. 

 

A percepção a respeito das “atividades acadêmicas complementares” obteve uma melhora 

sensível no segundo semestre de 2018, tornando-se um dos pontos de destaque positivo da 

satisfação dos respondentes. Isto se deve à atuação do Núcleo de Pesquisa e Extensão que 

promoveu eventos no sentido de auxiliar os alunos no cumprimento das AAC necessárias. 

 

Observa-se nos dados destacados os melhores resultados segundo os discentes. No que diz 

respeito à “assiduidade e pontualidade do professor”. A “coerência entre o conteúdo ministrado e 

as avaliações” também foi um ponto de destaque, garantindo, portanto, um índice de satisfação 

geral com os professores. 
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Outros pontos que mereceram atenção referem-se à “Qualidade do conteúdo do material didático 

das disciplinas”, e o “desenvolvimento das aulas práticas”. Tais dados demonstram que o 

alinhamento entre os objetivos propostos no eixo da Sustentabilidade Financeira deve ser mais 

reforçado quando este estabelece como objetivo a contribuição para o crescimento e 

desenvolvimento do mercado local. Como pontos de atenção, também, os discentes destacaram 

a “preparação para o mercado de trabalho” e as “oportunidades para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas complementares”, relatando que houve uma melhora significativa. 

 

O reconhecimento do papel das aulas práticas como instrumento para a qualidade do conteúdo 

do “material didático das disciplinas” manteve-se como um dos pontos de destaque positivos. 

Além destes aspectos, o corpo discente avalia como positivo o “atendimento através dos diversos 

canais disponibilizados pela IES”. 

 

Em relação à “infraestrutura”, os discentes consideram diversos aspectos como laboratórios, 

internet, banheiros, espaços de convivência dentre outros. Em relação aos aspectos positivos de 

2018, destacam-se a “satisfação geral com a sala de aula” e a “disponibilidade de sinal wi-fi no 

campus”. Como pontos sensíveis, observa-se a “disponibilidade de equipamentos dos laboratórios 

de Informática”, a necessidade de mais equipamentos de Datashow. Ainda no que se refere à 

infraestrutura, em 2018, a “satisfação com a internet da biblioteca” obteve um bom índice entre 

os respondentes. A satisfação com as “condições da sala de aula - dimensões, limpeza, 

conservação”, dentre outros aspectos , foi positiva. 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

Os quadros abaixo representam a síntese das ações previstas, por Eixo/Dimensão, indicados no 

item 3 acima e resumidos no item 4. 

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

• Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Ações de Melhoria previstas para 2019 

Item Ação prevista 
Processos - ênfase na divulgação da 
Missão Institucional 

Estratégias para ampliação do conhecimento da comunidade 
acadêmica sobre a missão institucional. 

Processos – foco na produção 
científica e ações sociais. 

Ações de incentivo à produção científica, com participação 
nos projetos de iniciação científica e de ações sociais. 

Processos - planejamento e 
avaliação 

Utilização dos resultados avaliativos (internos e externos) 
para a construção/reconstrução; /atualização do 
planejamento institucional. 

Processos - elaboração de planos 
de ação 

Planejamento e implementação de mudanças necessárias, 
definindo planos de ação para implantá-las, de forma a 
contribuir para a reformulação do Projeto Institucional. 

 

 

 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

• Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Ações de Melhoria previstas para 2019 

Item Ação prevista 

PDI Ações no sentido de garantir a coerência entre o PDI e as 
atividades de pesquisa/iniciação científica, tecnológica, 
artística e cultural. 
 
Expandir a divulgação, à comunidade acadêmica, das 
informações mais importantes do PDI. 

 

• Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Ações de Melhoria previstas para 2019 

Item Ação prevista 
Responsabilidade Social - 
Responsabilidade Ambiental 

Palestras e eventos sobre responsabilidade socioambiental. 

Responsabilidade Social - ações 
articuladas aos Cursos. 

Realização de campanhas, oficinas, minicursos e palestras, 
para os alunos, voltados a área de cada curso. 
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 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Estácio da Paraíba - ESTÁCIO PARAÍBA 

desenvolveu este Relatório, consciente da importância de seu papel no processo de avaliação 

institucional, uma vez que considera a análise integrada das avaliações dos corpos docente, 

discente e técnico-administrativo elemento fundamental para a continuação da busca por um 

elevado padrão de qualidade na oferta de ensino por parte de qualquer IES. Espera-se o 

crescimento ainda maior na adesão dos alunos e colaboradores para o ano de 2018, tornando a 

avaliação institucional cada vez mais uma ferramenta de gestão, buscando a melhoria continua e 

a qualidade no ensino na nossa região. 

 

Espera-se que este Documento, a exemplo do que ocorreu em anos anteriores, colabore com o 

direcionamento de esforços institucionais, visando à melhoria contínua da capacidade da IES no 

que diz respeito a oferecer uma educação de qualidade. Destaca-se a preocupação pela 

manutenção e aumento dos resultados positivos obtidos, bem como o aumento dos índices de 

satisfação de alguns elementos que merecem atenção particular, no qual a gestão da IES irá 

trabalhar no decorrer do primeiro semestre de 2018. 

 

Observam-se as fragilidades e potencialidades apontadas no eixo 3 – Políticas Acadêmicas, como 

oportunidades de melhoria que, unidas aos resultados das avaliações, tornam-se materiais 

significativos para o desenvolvimento das estratégias para o ano de 2018, em cada uma das áreas, 

a saber: (1) ensino, pesquisa e extensão, (2) comunicação com a sociedade, (3) políticas de 

atendimento aos discentes e (4) ENADE. 

 

O estabelecimento das ações previstas e oportunidades de desenvolvimento das estratégias 

estão sendo alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Este, por sua vez, traçou 

metas de crescimento. A ESTÁCIO PARAÍBA demonstra, através dos dados, que tem avançado 

neste aspecto, além de realizado esforços no sentido de cumprir os elementos essenciais das 

atividades de ensino, implantando e ampliando a divulgação nos seus programas de pesquisa e 

extensão. 

 

A preocupação permanente com a capacitação do corpo de colaboradores técnico-

administrativos, bem como o diálogo estabelecido com a comunidade externa, através de 

parcerias e esforços de comunicação, demonstra que a IES cumpre o seu papel educacional com 

o objetivo de interferir positivamente no contexto em que atua. 
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 7. ANEXOS 
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