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RESUMO 

 

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

Centro Universitário Estácio Juiz de Fora (Estácio Juiz de Fora), 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 advindas das análises da CPA: Aquisição de 26 novas máquinas DELL para o 

Laboratório 114. Aquisição de 25 novas máquinas DELL para o Laboratório 112. Reativação do Laboratório 

322 com 26 máquinas STI. Criação de um novo laboratório de informática (sala 310) com 26 máquinas 

STI. Instalação de ares-condicionados adicionais na sala de matrícula, clínica de odontologia, biblioteca e 

em todos os laboratórios e sala do prédio novo. Revitalização do Auditório Higéia com 200 cadeiras novas. 

Disponibilização de 4 salas de 121 metros quadrados. Disponibilização de Sala de Preparo totalmente 

nova e equipada com estufa de secagem, capela de exaustão, geladeira, 2 autoclaves, 3 bombas vácuo, 2 

espectrofotômetros, 2 agitadores de tubo, chapa aquecedora, contador de calorias, 13 agitadores 

magnéticos, 4 agitadores magnéticos com aquecimento, 2 banhos marias sorológico, 5 balanças de 

precisão, 2 balanças de precisão com capela, 3 dissecadores, 12 mantas aquecedoras, medidor de PH de 

bancada. Entrega de um novo prédio com 5 laboratórios e uma sala preparo. Montagem da 

brinquedoteca na sala 227. Disponibilização de dois laboratórios de química totalmente novos e 

equipados com espectrofotômetro, câmara asséptica, destilador de nitrogênio, centrífuga, estufa de 

esterilização e secagem, estufa para cultura e bacteriologia, geladeira, microscópio. Revitalização e 

padronização das carteiras do quarto andar. Aquisição de 4 aparelhos de áudio. Aquisição de 10 novos 

bebedouros. Aquisição de piso tátil para acessibilidade no bloco novo. Retrofit de infraestrutura (pintura 
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e reparos) dos laboratórios de anatomia e semiologia. Aquisição de testes psicológicos para práticas na 

clínica e sala de aula: TEALT, BETA III, BFP, TEACO – FF, TEADI, AIP, MVR, Palográfico, Pfister, WISC III, 

WISC IV e WASI. Aquisição de 10 macas, 5 aparelhos de peeling Crystal, 5 aparelhos de Ultrassom com 

terapia combinada (Sonophasys), 10 aparelhos de Vapor de Ozônio, 2 aparelhos de Lipocavitação, 5 

aparelhos de Endermoterapia, 5 biombos, 10 stimulus HTM, 4 lupas de mão, 5 aparelhos de 

Radiofrequência HTM, 6 dermatoscópios, 10 lupas articuladas de mesa, aparelhos de Alta frequência. 

Novo laboratório de Estética Facial e Corporal. Aquisição de scanner para NPJ. Reforma das salas de 

coordenação dos laboratórios, peças anatômicas secas e peças anatômicas úmidas. Aquisição de 5 

câmeras Nikon D7200, 2 filmadoras Sony XDCAM, 1 Smart TV Samsung de 49”, 1 Sun gun de luz fria, 1 

Flash speedlite, 1 gravador de voz, 2 microfones sem fio, 1 microfone tipo shotgun, 1 kit fundo infinito, 5 

rebatedores circulares, 1 tripé de iluminação, 1 octabox e 2 kits de iluminação com sombrinhas. Aquisição 

de eletrocardiógrafo, desfibrilador, simuladores de cateterismo feminino e masculino, simulador 

manequim adulto, ventilador mecânico Servo S com kit de oxigênio portátil e cilindro de ar comprimido, 

armários e estantes, aspirador cirúrgico, peças sintéticas de anatomia (cérebro, braço com músculos, 

crânio, pelve feminina e masculina, coração, pernas com músculos, rins, sistema circulatório, digestivo e 

nervoso). A avaliação interna é processo ativo na Estácio Juiz de Fora, realizado através de programa 

eletrônico de avaliação para a participação de discentes e docentes. Em 2018.1, a IES obteve 81% de 

adesão do corpo discente a adesão de 100% do corpo docente à Avaliação. Em 2018.2, a IES obteve 64% 

de adesão do corpo discente, a adesão de 100% do corpo docente e a adesão de 67% do Corpo Técnico-

administrativo. Entre as potencialidades apontadas nos processos de avaliação interna 2018, destacam-

se o aumento do índice de satisfação do aluno ao longo de 2018 e a alta satisfação dos alunos com o 

corpo docente. Como fragilidades, podemos apontar a necessidade de amadurecer as novas práticas de 

metodologias ativas de ensino diante de um perfil de discentes cada vez mais jovem e recém saído do 

ensino médio conforme revelado em nosso questionário sociocultural, bem como, a necessidade de 

vigilância constante com o atendimento nos diferentes canais (ex. presencial, telefônico e virtual). Em 

2018, os seguintes cursos receberam visitas in loco: Engenharia de Produção que obteve nota 4 de 

reconhecimento (Portaria nº 575 de 23 de agosto de 2018) e Enfermagem que obteve nota 5 na 

renovação de reconhecimento (Portaria nº 820 de 22 de novembro de 2018). Os cursos Administração, 

Design de Moda, Design Gráfico, Direito, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Marketing, Jornalismo, 

Psicologia, Publicidade e Propaganda participaram do ENADE 2018. Os resultados do ENADE 2017 já 

foram divulgados e a IES tem, atualmente, conceito 4 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. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

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

Centro Universitário Estácio Juiz de Fora (Estácio Juiz de Fora), 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 Estácio Juiz de Fora atende a Docentes, Discentes, Corpo 

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

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

fomentadas para o desenvolvimento institucional.  

 

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: 

 

•  Aquisição de 26 novas máquinas DELL para o Laboratório 114.  

• Aquisição de 25 novas máquinas DELL para o Laboratório 112.  
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• Reativação do Laboratório 322 com 26 máquinas STI.  

• Criação de um novo laboratório de informática (sala 310) com 26 máquinas STI.  

• Instalação de ares-condicionados adicionais na sala de matrícula, clínica de odontologia, 

biblioteca e em todos os laboratórios e sala do prédio novo.  

• Revitalização do Auditório Higéia, com 200 cadeiras novas.  

• Disponibilização de 4 salas de 121 metros quadrados.  

• Disponibilização de Sala de Preparo totalmente nova e equipada com estufa de secagem, capela 

de exaustão, geladeira, 2 autoclaves, 3 bombas vácuo, 2 espectrofotômetros, 2 agitadores de 

tubo, chapa aquecedora, contador de calorias, 13 agitadores magnéticos, 4 agitadores 

magnéticos com aquecimento, 2 banhos marias sorológico, 5 balanças de precisão, 2 balanças de 

precisão com capela, 3 dissecadores, 12 mantas aquecedoras, medidor de PH de bancada.  

• Entrega de um novo prédio com 5 laboratórios e uma sala preparo.  

• Montagem da brinquedoteca na sala 227.  

• Disponibilização de dois laboratórios de química totalmente novos e equipados com 

espectrofotômetro, câmara asséptica, destilador de nitrogênio, centrífuga, estufa de esterilização 

e secagem, estufa para cultura e bacteriologia, geladeira, microscópio.  

• Revitalização e padronização das carteiras do quarto andar.  

• Aquisição de 4 aparelhos de áudio. Aquisição de 10 novos bebedouros.  

• Aquisição de piso tátil para acessibilidade no bloco novo.  

• Retrofit de infraestrutura (pintura e reparos) dos laboratórios de anatomia e semiologia. 

Aquisição de testes psicológicos para práticas na clínica e sala de aula: TEALT, BETA III, BFP, TEACO 

– FF, TEADI, AIP, MVR, Palográfico, Pfister, WISC III, WISC IV e WASI.  

• Aquisição de 10 macas, 5 aparelhos de peeling Crystal, 5 aparelhos de Ultrassom com terapia 

combinada (Sonophasys), 10 aparelhos de Vapor de Ozônio, 2 aparelhos de Lipocavitação, 5 

aparelhos de Endermoterapia, 5 biombos, 10 stimulus HTM, 4 lupas de mão, 5 aparelhos de 

Radiofrequência HTM, 6 dermatoscópios, 10 lupas articuladas de mesa, aparelhos de Alta 

frequência. Novo laboratório de Estética Facial e Corporal.  

• Aquisição de scanner para NPJ. Reforma das salas de coordenação dos laboratórios, peças 

anatômicas secas e peças anatômicas úmidas.  

• Aquisição de 5 câmeras Nikon D7200, 2 filmadoras Sony XDCAM, 1 Smart TV Samsung de 49”, 1 

Sun gun de luz fria, 1 Flash speedlite, 1 gravador de voz, 2 microfones sem fio, 1 microfone tipo 

shotgun, 1 kit fundo infinito, 5 rebatedores circulares, 1 tripé de iluminação, 1 octabox e 2 kits de 

iluminação com sombrinhas.  

• Aquisição de eletrocardiógrafo, desfibrilador, simuladores de cateterismo feminino e masculino, 

simulador manequim adulto, ventilador mecânico Servo S com kit de oxigênio portátil e cilindro 

de ar comprimido, armários e estantes, aspirador cirúrgico, peças sintéticas de anatomia 

(cérebro, braço com músculos, crânio, pelve feminina e masculina, coração, pernas com 

músculos, rins, sistema circulatório, digestivo e nervoso) 



 9 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

menos favoráveis com seus respectivos índices.  É válido destacar que os resultados da Pesquisa são 

amplamente debatidos pelos gestores da IES. 

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

pesquisa junto ao Corpo Técnico-administrativo e na Pesquisa de Clima Organizacional são 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 
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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 Estácio Juiz de Fora 

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

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

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

planejamento institucional. 

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

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

institucional e sugestões de melhoria. Atualmente, a CPA é composta por 8 membros, conforme 

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

2 representantes discentes e 2 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.     
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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.   

  

 

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

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

Sá de Juiz de Fora. A FESJF foi credenciada como Instituição de ensino superior em 6 de fevereiro de 2002 

(Portaria nº 360 – DOU). A FESJF instalou-se inicialmente em uma unidade localizada no bairro Mariano 

Procópio, com espaços adaptados para o seu funcionamento. O crescimento observado no número de 

cursos e de matrículas e a necessidade de oferecer um espaço físico mais adequado às necessidades de 

uma Instituição em expansão levou-a à construção do atual Campus Rio Branco, inaugurado em 2003. Tal 

mudança de endereço foi autorizada pela Portaria nº 1782, de 18 de junho de 2004. 

 

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

denominado Faculdade de Educação Tecnológica Estácio de Sá de Juiz de Fora (FATESJF), pela Portaria nº 

2843 de 08/10/2002. Com a extinção da FATESJF, em dezembro de 2005, os cursos tecnológicos passaram 

para a FESJF (Portaria nº 4076 de 29/11/2005). Foram abertos, a partir de 2002, o curso de Administração, 

com habilitações em Comércio Exterior, Gestão em Sistemas de Informação, Marketing e Administração 

Geral (Portaria nº 361 – DOU 07/02/2002), e o Curso de Tecnologia em Gestão em Recursos Humanos 

(Portaria nº 2843 de 08/10/2002). Nesse mesmo ano também foi autorizado o Curso de Turismo, que 

http://portal.estacio.br/quem-somos/ouvidoria/
http://portal.estacio.br/quem-somos/ouvidoria/
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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. 

 

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. 
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Em 1º de julho de 2015 foi publicada a portaria nº 664, credenciando o Centro Universitário Estácio Juiz 

de Fora. 

 

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

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

Produção e Ciências Contábeis, no campus Zona Norte. 

 

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

Reconhecimento do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas que obteve a nota máxima 5. 

 

Em 2017, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora deu mais um importante passo com a abertura CST 

em Estética e Cosmética. Há também a previsão de abertura do curso de Design de Interiores em 2018.1. 

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

 

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

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

Humanos, Logística, Marketing, Jornalismo e Publicidade e Propaganda (portaria 266 de 03 de abril de 

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

reconhecimento do curso de Psicologia, obtendo nota 4. 

 

Em 2018, os cursos de Administração, Design de Moda, Design Gráfico, Direito, Gestão de Recursos 

Humanos, Logística, Marketing, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda participaram do ENADE. 

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora recebeu a visita do MEC para o reconhecimento do curso de 

Engenharia de Produção (Portaria nº 575 de 23 de agosto de 2018), obtendo nota 4 e renovação de 

reconhecimento do curso de Enfermagem, obtendo nota 5 (Portaria nº 820 de 22 de novembro de 2018). 

 

Atualmente, a IES possui 23 cursos ativos, a saber: Administração, CST em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, CST em Design de Moda, CST em Design Gráfico, Direito, Educação Física Bacharelado, Educação 

Física Licenciatura, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Fisioterapia, CST em 

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

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

Computadores. O Conceito Institucional da Estácio Juiz de Fora é 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: 
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TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 

TITULAÇÃO  Qtd % REGIME DE TRABALHO Qtd % 

Doutor 30 19,5 Tempo Integral - TI 42 27,3 

Mestre 72 46,7 Tempo Parcial - TP 41 26,6 

Especialista 52 33,8 Horista - H 71 46,1 

TOTAL 154 100  Total 154  100 

 

A Estácio Juiz de Fora dispõe de uma infraestrutura com espaços que incluem auditório, biblioteca, 

laboratórios específicos e cenários para práticas didáticas, tais como: Laboratório de Tecnologia das 

Construções, Laboratório de Desenho Técnico, Laboratório (Estúdio) de Rádio, Laboratório (Estúdio) de 

Televisão, Laboratório de Redação e Produção Gráfica I e II, Laboratório de Criação em Vestuário e 

Acessórios, Laboratório de Confecção, Laboratório de Modelagem de Design de Moda, Laboratório de 

Infraestrutura e Arquitetura de Redes, Laboratório de Radiologia, Laboratório de Anatomia, Núcleo de 

Práticas Jurídicas, 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 Espaço Carreiras divulga 

as principais ofertas, mantendo atualizado o mural de Estágios e Empregos e atuando presencialmente 

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

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

carreira e para o desenvolvimento profissional, ampliando as suas possibilidades de inserção no mercado 

de trabalho.  

 

1.2   Cursos ofertados (quadro atual) 

Hoje, a IES possui 5.494 alunos, 154 docentes, e 44 colaboradores administrativos, e oferece 23 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 
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       Tabela: Cursos – Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO AUTORIZAÇÃO 
(Portaria nº) 

RECONHECIMENTO 
(Portaria nº) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

Administração 
Portaria nº 361 
de 07/02/2002 

Portaria 876 de 10 de 
abril de 2006 

Portaria 266 de 03 
de abril de 2017 

CST em Análise e Des. de Sistemas 
Portaria nº 152 
de 03/04/2013 

Portaria 36 de 27 de 
janeiro de 2017 

- 

CST em Design de Moda 
Portaria nº 22 
de 17/01/2008 

Portaria 247 de 31 de 
maio de 2013 

Portaria 266 de 03 
de abril de 2017 

CST em Design Gráfico 
Portaria nº 517 
de 04/10/2007 

Portaria 189 de 1º de 
outubro de 2012 

Portaria 266 de 03 
de abril de 2017 

Direito 
Portaria nº 

3681 de 
09/12/2003 

Portaria 525 de 14 de 
abril de 2009 

Portaria N° 419 de 
08 de maio de 2017 

Educação Física Bacharelado 
Portaria nº 909 
de 31/03/2004. 

Portaria 1279 de 02 
de setembro de 2010 

Portaria 134 de 01 
de março de 2018 

Educação Física Licenciatura 
Portaria nº2 de 

04/04/2017 
(criação) 

- - 

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

Portaria 732 de 05 de 
abril de 2011 

Portaria nº 820 de 
22 de novembro de 

2018 

Engenharia Civil 
Portaria nº de 

362 
02/07/2014 

- - 

Engenharia de Produção 
Portaria nº 180 
de 08/05/2013 

Portaria nº 575 de 23 
de agosto de 2018 

- 

Engenharia Mecânica 
Portaria nº 47 
de 21/11/2018 

- - 

CST em Estética e Cosmética 
Portaria 3 de 
04/04/2017 

- - 

Fisioterapia 
Portaria nº 

1125 de 
30/04/2004 

Portaria 1280 de 02 
de setembro de 2010 

Portaria 134 de 01 
de março de 2018 

CST em Gestão de Recursos Humanos 
Portaria nº 

2843 de 
08/10/2002 

Portaria 1072 de 31 
de março de 2005 

Portaria 266 de 03 
de abril de 2017 

Jornalismo 
Portaria nº 

3437 de 
18/11/2003 

Portaria 1157 de 04 
de agosto de 2009 

Portaria 266 de 03 
de abril de 2017 

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

Portaria 519 de 15 de 
outubro de 2013 

Portaria 266 de 03 
de abril de 2017 

Marketing 
Portaria nº 68 
de 26/02/2009 

Portaria 40 de 19 de 
abril de 2012 

Portaria 266 de 03 
de abril de 2017 

Nutrição 
Portaria nº 46 
de 21/11/2018 

- - 

Odontologia 
Portaria nº 296 
de 11/04/2008 

Portaria nº 188, de 1º 
de outubro de 2012  

Portaria 821 de 30 
de dezembro de 

2014 
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Psicologia 
Portaria 318 de 

02/08/2011. 
Portaria nº 34 de 17 
de janeiro de 2018 

- 

Pedagogia 
Portaria 19 de 

07/07/2015 
(criação) 

- - 

Publicidade e Propaganda 
Portaria nº 19 
de 07/07/2015 

Portaria 1157 de 04 
de agosto de 2009 

Portaria 266 de 03 
de abril de 2017 

CST em Redes de Computadores 
Portaria nº 318 
de 02/08/2011 

Portaria 272 de 15 de 
dezembro de 2010 

Portaria n. 797 DE 
26 de julho de 2017 

Fonte: e-MEC - Janeiro/2019. 

 

 

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 Estácio Juiz de Fora (IGC) é 4, com um 

IGC Contínuo de 2.9872.  

 

O quadro abaixo apresenta o resultado do ENADE: 

 

Conceitos dos cursos do ENADE 

CURSO CONCEITO ENADE 
(FAIXA) 

Administração 3 

CST em Análise e Des. de Sistemas  3 

CST em Design de Moda  3 

CST em Design Gráfico  4 

Direito  4 

Educação Física Bacharelado  3 

Enfermagem  3 

Engenharia Civil - 

Engenharia de Produção - 

Engenharia Mecânica - 

CST em Estética e Cosmética - 

Fisioterapia  3 

CST em Gestão de Recursos Humanos  4 

Jornalismo  4 

CST em Logística  4 
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Marketing  3 

Nutrição - 

Odontologia  2 

Pedagogia - 

Psicologia - 

Publicidade e Propaganda  4 

CST em Redes de Computadores  4 

Fonte: e-MEC 

 

 

Evolução do IGC contínuo da Estácio Juiz de Fora 

IES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 3 3 3 4 4 4 

            Fonte: e-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 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: Frâncila Weidt Neiva e Lucimar Soares Reginaldo Oliveira 

II. Representante(s) do corpo discente: Giovanna de Paula Mutti Fernandes e Átilla Goulart Melo 

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

Mendes 

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

Maria Roberto e Luizir Alberto de Souza Lima 

 

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

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

 

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

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

acadêmica quanto à importância da participação de todos no processo e fornecer assessoramento aos 

diferentes setores da Instituição. 

 

Compete à CPA da IES:  

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;  



 20 

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 

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 
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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. 

  

 

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 
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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 Estácio Juiz de Fora, 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 

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 Estácio Juiz de Fora, promovendo mudanças inovadoras que contribuem para a evolução 

institucional. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1   EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

• Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

 

Objetivos do Projeto 

 

Ações Realizadas 

Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Articular o PDI aos processos de 

avaliação institucional 

(autoavaliação e avaliações 

externas), através da utilização 

dos resultados avaliativos 

(internos e externos) para a 

construção/reconstrução do 

planejamento institucional. 

Inclusão do tema na pauta das 

reuniões da CPA 

Manutenção do contato 

permanente com a Direção da IES 

para possibilitar esse 

acompanhamento. 

Elaboração dos planos de ação que 

possibilitam planejar as ações a partir 

da análise do cenário, alimentados 

por dados de avaliações atuais e 

anteriores. 

Disseminação do PDI em reuniões de 

GDO, NDE e colegiado. 

Dificuldade no 

estabelecimento de 

momentos específicos diante 

da urgência de diversas pautas 

durante as reuniões. 

Dificuldade na conjugação de 

agendas. 

Disseminação da informação e 

fortalecimento do trabalho 

colaborativo. 
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Revisar/atualizar o PDI, em função 

de novos cenários internos e 

externos e, ainda, em função das 

demandas decorrentes dos 

processos avaliativos. 

Acompanhamento das ações e 

atividades realizadas e planejadas. 

 

Orientação para que a proposta de 

ações e atividades venha 

acompanhada de uma justificativa 

alinhada ao PDI. 

---- 

Melhoria constante dos planos 

estabelecidos. 

Fortalecer a “cultura da 

avaliação”, despertando a 

comunidade acadêmica para a 

necessidade da autocrítica e 

revisão das ações projetadas. 

Divulgação de todas as melhorias 

realizadas por semestre, nos murais, 

salas de aula e redes sociais. 

Realização de campanhas de 

conscientização e divulgação nas 

redes sociais: Facebook, WhatsApp, 

entre outros. 

Dificuldade no engajamento 

dos envolvidos 

Melhoria na adesão dos processos 

avaliativos bem como na 

confiabilidade dos resultados. 

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 de todas as melhorias 

realizadas por semestre, nos murais, 

salas de aula e redes sociais. 

Realização de campanhas de 

conscientização e divulgação nas 

redes sociais: Facebook, WhatsApp, 

entre outros. 

Promoção de uma 

comunicação de informações 

atrativa. 

Melhoria no relacionamento, clima 

e confiança na instituição.  

Acompanhar o sistema de 

autoavaliação interna de cursos, à 

luz dos instrumentos de avaliação 

externa. 

Realização de análises e sínteses 

periódicas dos resultados avaliativos 

internos, comparando-os com o que 

está contemplado nos instrumentos 

de avaliação externa. 

Consolidação e divulgação de 

informações de forma objetiva e 

Necessidade de 

operacionalização dos 

processos possíveis. 

Incentivo à melhoria constante. 

Fornecimento de subsídios para a 

tomada de decisões. 
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periódica, tornando a absorção das 

informações mais efetiva. 

Acompanhar o sistema de 

autoavaliação interna da IES, à luz 

dos instrumentos de avaliação 

externa. 

Realização de análises e sínteses 

periódicas dos resultados avaliativos 

internos , comparando-os com o que 

está contemplado nos instrumentos 

de avaliação externa. 

Consolidação e divulgação de 

informações de forma objetiva e 

periódica, tornando a absorção das 

informações mais efetiva. 

Necessidade de 

operacionalização dos 

processos possíveis. 

Incentivo à melhoria constante do 

ensino e serviços prestados pela 

IES. 

Fornecimento de subsídios para a 

tomada de decisões. 

Fazer levantamento do perfil 

socioeconômico do aluno da IES 

(Questionário Sociocultural). 

Realização de análises e sínteses 

periódicas. 

Consolidação e divulgação de 

informações de forma objetiva e 

periódica, tornando a absorção das 

informações mais efetiva. 

Necessidade de 

operacionalização dos 

processos possíveis. 

Incentivo à melhoria constante do 

ensino e serviços prestados pela 

IES, em atendimento às 

especificidades do alunado. 

Fornecimento de subsídios para a 

tomada de decisões. 

Consolidar as informações 

contidas nos relatórios de 

avaliação dos cursos de 

graduação. 

Realização de análises e sínteses 

periódicas, para elaboração das 

ações de melhoria para as 

fragilidades apontadas. 

 

 

Necessidade de 

operacionalização dos 

processos possíveis. 

Incentivo à melhoria constante. 

Fornecimento de subsídios para a 

tomada de decisões. 

Divulgar os resultados das 

avaliações das condições de 

Consolidação e divulgação de 

informações de forma objetiva e 

Necessidade de 

operacionalização dos 

processos possíveis. 

Incentivo à melhoria constante. 

Fornecimento de subsídios para a 

tomada de decisões. 
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ensino dos cursos de graduação na 

perspectiva do SINAES. 

periódica, tornando a absorção das 

informações mais efetiva. 

Melhoria no relacionamento, clima 

e confiança na instituição.  

Operacionalizar e acompanhar as 

avaliações das condições de 

ensino dos cursos de graduação 

Criação de processo e agenda para a 

realização de análises e sínteses 

Dificuldade de seleção das 

ferramentas mais adequadas 

Promoção de eficiência e 

efetividade dos processos. 

 

Melhoria do índice de adesão. 

Ajustar os Projetos Pedagógicos 

em decorrência de resultados de 

procedimentos de avaliação 

externa ou/e interna. 

Análise dos insights gerados e 

reversão em melhorias nos planos e 

projetos. ---- 

Incentivo à melhoria constante. 

Fornecimento de subsídios para a 

tomada de decisões. 

 

Consolidar as informações 

contidas nos relatórios de 

avaliação dos cursos de graduação 

Divulgação de informações de forma 

objetiva e periódica, tornando a 

absorção das informações mais 

efetiva. 

---- 

Incentivo à melhoria constante. 

Fornecimento de subsídios para a 

tomada de decisões. 

 

Utilizar o ENADE como uma das 

ferramentas para a melhoria dos 

projetos pedagógicos dos cursos 

de Graduação. 

Participação e apoio das ações do 

ENADE 

Acompanhamento de indicadores de 

adesão e processo de preparação 

constante. 

Sugestão de inserção de questões do 

ENADE em todas as atividades 

avaliativas. 

---- 

Incentivo à melhoria constante. 

Fornecimento de subsídios para a 

tomada de decisões. 
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Realização de processos de 

preparação psicológica para além da 

preparação técnica. 

Realização de simulados. 

Otimização dos processos 

pedagógicos considerando 

fragilidades identificadas no processo 

do ENADE. 

 

 

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

ISA –Índice de Satisfação dos Alunos (2018.2) - CURSOS 

Curso 
Média do 

Professor 

Média do 

Curso 
ISA 

ADMINISTRAÇÃO 8,37 7,28 7,83 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 9,14 7,71 8,42 

DESIGN DE MODA 8,78 6,99 7,89 

DESIGN GRÁFICO 8,27 6,55 7,41 

DIREITO 8,64 7,25 7,95 

EDUCAÇÃO FÍSICA 7,39 7,10 7,25 

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 8,08 7,39 7,73 
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EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 8,35 8,02 8,18 

ENFERMAGEM 8,31 6,79 7,55 

ENGENHARIA CIVIL 7,99 6,14 7,07 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 8,54 5,76 7,15 

ENGENHARIA MECÂNICA 9,23 8,13 8,68 

ESTÉTICA E COSMÉTICA 8,67 8,20 8,44 

FISIOTERAPIA 8,98 7,73 8,36 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 7,48 9,45 8,47 

JORNALISMO 8,96 8,56 8,76 

LOGÍSTICA 9,44 8,94 9,19 

NUTRIÇÃO 8,94 7,92 8,43 

ODONTOLOGIA 9,02 7,76 8,39 

PEDAGOGIA 8,89 7,24 8,07 

PSICOLOGIA 8,52 7,17 7,84 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 8,55 7,59 8,07 

REDES DE COMPUTADORES 8,76 7,81 8,28 
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ISA – Índice de Satisfação dos Alunos (2018.1) – CURSOS 

Curso 
Média do 

Professor 

Média do 

Curso 
ISA 

ADMINISTRAÇÃO 8,34 7,13 7,73 

CST em ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 9,08 7,97 8,53 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 8,94 8,40 8,67 

CST em DESIGN DE MODA 8,29 7,01 7,65 

CST em DESIGN GRÁFICO 8,07 6,20 7,13 

DIREITO 8,44 6,87 7,66 

EDUCAÇÃO FÍSICA 6,96 6,78 6,87 

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 8,51 7,69 8,10 

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 8,35 7,24 7,79 

ENFERMAGEM 8,32 6,64 7,48 

ENGENHARIA CIVIL 8,04 6,25 7,14 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 8,43 6,11 7,27 

CST em ESTÉTICA E COSMÉTICA 8,67 8,10 8,38 

FISIOTERAPIA 8,50 7,62 8,06 

CST em GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 8,50 7,92 8,21 
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JORNALISMO 8,79 7,89 8,34 

CST em LOGÍSTICA 8,38 8,40 8,39 

CST em MARKETING 8,09 8,71 8,40 

ODONTOLOGIA 8,88 7,86 8,37 

PEDAGOGIA 8,66 6,92 7,79 

PSICOLOGIA 8,51 7,07 7,79 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 8,50 7,56 8,03 

CST em REDES DE COMPUTADORES 9,02 7,82 8,42 

 

ISA – Índice de Satisfação dos Alunos – IES 

2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 

4.11 4.08 7.68 7.81 

                                                                              OBS.: ISA 2017 de 0,0 a 5,0 / ISA 2018 de 0,0 a 10,0 

• Síntese das Avaliações Externas (2018) – IES e Cursos 

CURSOS AVALIADOS - 2018 

CURSO MODALIDADE 
ATO 

AUTORIZATIVO 
CONCEITO 

(CC) 

Engenharia de Produção Presencial 180 de 08/05/2013 4 

Enfermagem Presencial 908 de 31/03/2004 5 
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IES 

ATO AUTORIZATIVO ANO CONCEITO (CI) 

664 de 01/07/2015 
Credenciamento Centro Universitário 

2014 4 

 

• Síntese do ENADE 2017, publicado em 2018  

CURSO ENADE CPC 

CST em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

3 4 

CST em Redes de Computadores 4 
4 
 

 

                                                                                                                             IGC 2017  

CONTÍNUO CONCEITO/FAIXA 

2.9872 4 
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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. 

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

Dificuldade na conjugação das 
agendas dos participantes das 
reuniões. 

Disseminação da informação e 
fortalecimento do trabalho 
colaborativo, à luz da Missão 
institucional. 

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

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

 Aumento do alcance da informação e 
ênfase no cumprimento da Missão 
institucional. 

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

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

---- 
Aumento da qualidade das atividades 
oferecidas. 

Garantir a coerência entre o 
PDI e as práticas de extensão 

Acompanhar as ações e atividades 
realizadas e planejadas, à luz do PDI. 

---- 
 Aumento da qualidade das atividades 
oferecidas. 
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Orientar que a proposta de ações e 
atividades alinhadas ao PDI. 

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

Acompanhamento das ações e 
atividades realizadas e planejadas. 
 
Orientação para que a proposta de 
ações e atividades alinhadas ao PDI. 

---- Aumento da qualidade das atividades 
oferecidas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

---- 

Incentivo à melhoria de maneira 
orgânica e total das diferentes 
dimensões da Instituição. 
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• 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. 

Realização de campanha de adoção 

de canecas em substituição ao uso de 

plásticos. 

Realização do Encontro do FÓRUM 

PERMANENTE DE DISCUSSÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL DE JUIZ DE FORA. 

Realização da 6ª SEMANA DE 

SUSTENTABILIDADE E 

RESPONSABILIDADE. 

 

Realização do 7ª EDIÇÃO DO “DIA E” 

NACIONAL. 

Dificuldade de captação de 

verbas. 

Estabelecimento de parcerias. 

 

Disseminação da cultura da 

responsabilidade socioambiental. 

 

Fortalecimento da imagem positiva 

da IES na região. 

Implementar atividades 

voltadas à inclusão social 

previstas no PDI. 

Realização da ação “A MODA TEM 

PODER DE LIBERTAR”. Uma 

participação na edição do Bem 

Comum realizada pela Prefeitura de 

Juiz de Fora no Dia Internacional da 

Mulher. Na oportunidade foram 

feitas consultorias de estilo por meio 

da aplicação de questionários a 

interessados que passaram pela Rua 

São João no centro da cidade de Juiz 

de Fora 

Dificuldade de promover alto 

engajamento de docentes e 

discentes para a organização e 

participação nos eventos. 

Fortalecimento da relação da 

Instituição com a sociedade. 

 

Reforço de valores positivos aos 

alunos. 

 

Fortalecimento da imagem positiva 

da instituição, em Juiz de Fora e 

região. 
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- Realização da ação “RÁDIO PIRAÍ: 

comunicação a serviço da polifonia 

na inclusão de usuários do sistema de 

saúde mental”. O objetivo do projeto 

é ajudar a dar voz a uma parcela da 

população que viveu silenciada 

durante décadas, potencializando os 

esforços que vêm sendo feitos pela 

psicóloga e psicanalista Ilka Soares, 

coordenadora do Recriar. Como o 

slogan da Rádio Piraí é “Não 

desperdice a sua loucura”, a ideia é 

registrar toda a produção realizada 

pelos assistidos e garantir que eles 

tenham acesso às ferramentas de 

comunicação necessárias para 

divulgação do seu trabalho. Nessa 

parceria há ainda a disponibilização 

dos estúdios de rádio, tv e fotografia 

da instituição para que os 

participantes das oficinas possam 

conhecer a rotina de trabalho de um 

comunicador. 

- Realização da ação “BEM 

CASADOS”, casamento comunitário 

promovido pela Secretaria de 

Governo. Uma parceria com o 

professor Bruno Moraes, responsável 

pelas disciplinas de Fotografia dos 

cursos de Comunicação do Centro 

Universitário Estácio Juiz de Fora, 
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permitiu os registros individualizados 

dos 168 casais participantes.  

Realização de uma ação em que o 

Centro Universitário Estácio Juiz de 

Fora abriu as portas às crianças do Lar 

de Laura. A iniciativa nasceu da 

sensibilidade da Coordenadora da 

pós-graduação em Planejamento e 

Gestão de Eventos, Annaelise 

Machado, que ministra a disciplina 

Organização de Evento Infantil. Toda 

vez que essa disciplina é oferecida, 

Annaelise monta uma festa infantil 

para apresentar aos alunos da pós-

graduação as tendências e inovações 

do setor. Agora, além de promover 

aprendizado, a iniciativa leva alegria a 

várias crianças. 

Realização de atividades de vida 

diária, a fim de estimular a 

autonomia e a convivência no 

SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL. 

Implementar atividades 

científicas, técnicas e culturais 

que conduzam ao 

desenvolvimento regional e 

nacional previstas no PDI. 

- Realização do DIA DA INTERNET 

SEGURA - ESTÁCIO JF, “CONECTE E 

COMPARTILHE RESPEITO", no dia da 

Internet Segura um debate com 

professores, alunos e a sociedade. 

Foram discutidos os aspectos legais, 

Dificuldade de promover alto 

engajamento de docentes e 

discentes para a organização e 

participação nos eventos. 

 Aumento da produção científica da 

Instituição. 

 

Fortalecimento do braço de 

pesquisa na instituição. 

 

Fortalecimento da cultura de 

pesquisa entre discentes e docentes. 



 39 

tecnológicos e psicológicos 

relacionados ao tema. 

- Realização do V SEMINÁRIO 

ACADÊMICO E CIENTÍFICO ESTÁCIO 

JF. Foi realizado com o objetivo de 

proporcionar à comunidade 

acadêmica um espaço para a 

apresentação e discussão de 

trabalhos científicos das diversas 

áreas de conhecimento, ao mesmo 

tempo em que adota como inscrição 

a doação de 1kg de alimento não 

perecível ou 1 brinquedo para 

Instituições Carentes, associando o 

evento científico a extensão social. A 

arrecadação foi de 1 TONELA DE 

ALIMENTOS (entregues às 

instituições: Fundação Maria Mãe, 

Casa de Passagem Bethânia, Paróquia 

de Santa Rita, Centro Espírita da Dona 

Geny e Lar de Laura) e 100 

BRINQUEDOS (entregues para as 

crianças do Lar de Laura). 

Implementar ações/projetos 

de responsabilidade social 

previstas no PDI. 

ATENDIMENTOS DE DIVERSAS 

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

PARA A COMUNIDADE (4 clínicas para 

adultos e 2 clínicas para crianças) 

 

Dificuldade de promover alto 

engajamento de docentes e 

discentes para a organização e 

participação nos eventos. 

Fortalecimento da relação da IES 

com a sociedade. 

 

Reforço de valores positivos junto 

aos alunos. 
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ATENDIMENTOS realizados na 

CLÍNICA DE PSICOLOGIA, 

INSTITUIÇÕES E ESCOLAS. 

Realização de VISITA TÉCNICA AO 

HOSPITAL ASCOMCER 

Realização da AÇÃO SAÚDE, em que o 

Centro Universitário Estácio Juiz de 

Fora esteve presente na Praça Garcia, 

em Paraíba do Sul (RJ). A Ação Saúde 

foi realizada em parceria com o 

Centro de Reabilitação Física (CRF). 

Durante a ação, foram oferecidos 

serviços à população por meio dos 

cursos de Enfermagem, Educação 

Física, Fisioterapia e Odontologia, tais 

como: aferição de pressão; 

alongamento e dicas de postura; 

medição de peso, altura, massa 

corporal e avaliação física; e técnicas 

de escovação de dentes. 

ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS 

realizados em todas as principais 

áreas de atuação: Fisioterapia 

Traumato-ortopédica, 

Reumatológica e Neurológica. 

Curso de gestantes e casais grávidos 

- Atendimentos realizados na atenção 

terciária a saúde - hospital Ana Nery  

Fortalecimento da imagem positiva 

da IES em Juiz de Fora e região. 
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Atendimentos realizados na 

ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE - 

HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO 

(HPS)  

Atendimentos realizados na 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UBS 

CRUZEIRO DO SUL (6 oficinas de 

memória, 6 atividades de creche, 6 

atividades laborais com funcionários 

da UBS e 18 grupos de idosos)  

SEMANA DO IDOSO. Em parceria com 

o Centro Universitário Estácio JF e a 

rede de ensino Cecon, a Prefeitura 

ofereceu os serviços de saúde do 

PROGRAMA JF + ATIVA, que visa ao 

enfrentamento de doenças crônicas 

não transmissíveis e seus fatores de 

risco. Houve conscientização dos 

idosos sobre a importância da 

atividade física, já que o 

sedentarismo é o maior fator de risco 

para o desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis. 

Avaliação, intervenção e orientação 

de pacientes e participantes de 

eventos externos à instituição, 

atuando em meio à realidade social, 

proporcionando experiência para a 

boa prática profissional e melhor 

acesso à saúde e qualidade de vida 
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para a população envolvida nas ações 

realizadas. 

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. 

Realização de ação no FASHION DAYS 

2018 em que alunos egressos da 

Estácio foram convidados a participar 

do evento em uma comemoração aos 

dez anos do curso de Design de 

Moda, o primeiro de Juiz de Fora. 

Tivemos a participação de alunos da 

primeira turma e de alunos que 

formaram no ano passado. 

Realização da ação “PARA ALÉM DA 

ENFERMAGEM”. Garantir a 

assistência em enfermagem a 

pessoas com deficiência cognitiva. 

Esse é o objetivo do projeto 

desenvolvido  no Instituto Médico 

Psicopedagógico (IMEPP) pela 

professora do curso de Enfermagem 

da Estácio JF, Michele Nakahara. A 

iniciativa atende cerca de 180 

pessoas que necessitam de cuidados 

especiais por apresentarem 

diagnóstico de Síndrome de Down, 

retardo mental, microcefalia, 

autismo, esquizofrenia, TDH e 

hiperatividade. Com previsão inicial 

de participação de seis discentes, o 

projeto cresceu e já conta com 16 

alunos. Segundo Nakahara, o 

Dificuldade de promover alto 

engajamento de docentes e 

discentes para a organização e 

participação nos eventos. 

Fortalecimento da relação da 

instituição com a sociedade. 

 

Reforço de valores positivos aos 

alunos. 

 

Fortalecimento da imagem positiva 

da instituição em Juiz de Fora e 

região. 
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aprendizado vai além da 

Enfermagem, sendo, inclusive, 

aprovado no EDITAL DE BOLSAS DE 

AUXÍLIO À EXTENSÃO 2018. 

Realização de AÇÕES DO PROJETO 

ESTAÇÃO SAÚDE: Alunos e 

professores das graduações em 

Educação Física, Fisioterapia e 

Odontologia do Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora estiveram na 

Escola Municipal União da Bethânia, 

bairro Granjas Bethânia. Durante a 

participação em mais uma EDIÇÃO 

DO BEM COMUM BAIRROS, Projeto 

da Prefeitura de Juiz de Fora, foram 

feitas avaliações físicas e orientações 

à população, como em relação à 

saúde bucal.  
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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) - Realização em reuniões de colegiado e NDE, a discussão sobre 
metodologias ativas na educação; 

- Aumento do contato com os representantes de turma como 
parceiros no processo de divulgação. 

- Realização de reuniões periódicas com os representantes de 
turma e cafés com a direção.  

- Implementação de campanhas financeiras voltadas às 
necessidades dos alunos. 

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

Ensino (pós-graduação) - Manutenção do Projeto “Diploma na Mão” 
- Distribuição de Desconto Voucher para Formandos. Em especial, 

para alunos que se destacaram durante o curso. 
- Realização de cursos de férias abertos aos graduandos e a 

sociedade. 
- Manutenção do Projeto “Até Breve”. 

Pesquisa - Divulgação dos editais.  
- Concessão de bolsas de Produtividade e de Iniciação Científica 
- Apoio à participação em eventos científicos nacionais e 

internacionais. 
- Manutenção e incentivo à publicação na Revista Estação 

Científica da Estácio Juiz de Fora 
- Controle do andamento dos projetos através de relatórios 

semestrais do orientador e dos alunos bolsistas.  
- Realização do “V Seminário Acadêmico e Científico do Centro 

Universitário Estácio JF” no qual foi possível acompanhar a 
produção de conhecimento articulado às necessidades sociais.  

Extensão - Divulgação dos editais. 
- Concessão de Bolsas de Extensão 
- Controle do andamento dos projetos através de relatórios 

semestrais do orientador e dos alunos bolsistas.  

 

 

 

 



 45 

• Dimensão 4: A comunicação com a Sociedade 

 Principais ações realizadas 

Comunicação Interna - Acompanhamento da Ouvidoria e uso do feedback para melhoria 
constante dos processos e profissionalismo dos envolvidos. 

- Divulgação da rede interna Comunicare. 
- Divulgação das avaliações internas e externas em diferentes 

meios de comunicação, sendo eles: murais, e-mails, redes sociais 
internas, comunicados impressos e virtuais. Primando sempre 
pela transparência. 

- Capacitação e ambientação nas ferramentas de comunicação 
interna tais como: SAVA, ADPWEB, PAINEL DO PROFESSOR, SGC 
– SISTEMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO, SEC – SISTEMA 
ELETRÔNICO CENTRALIZADO, entre outros. 

Comunicação Externa - Divulgação de informações de maneira transparente e em 
diferentes meios como jornais, programas de TV, redes sociais, 
rádio, e-mail, telefone. 

 

• Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Estudantes 

 Principais ações realizadas 

Programas de Apoio 

Pedagógico   

Realização de diversos e importantes projetos como: atividades de 

NIVELAMENTO, PROJETO ‘NOVA CHANCE’ para atender, em especial, 

aos alunos que estão retomando os estudos depois de anos e ou que 

apresentam dificuldades provenientes de deficiências de ensino 

anteriores; PROJETO ‘PREPARA’ que reforça conceitos que 

usualmente os discentes apresentam maior dificuldade e acontece 

como algo adicional à preparação tradicional da sala de aula, 

PROGRAMAS DE CONVÊNIOS com academias, cursos de inglês e 

desconto em mensalidades da instituição se colaborador de 

empresas parceiras; PROJETO DE RECUPERAÇÃO NAS FÉRIAS.  

Programas de Apoio 

Acadêmico 

Realização e divulgação dos PROGRAMAS DE MONITORIA, INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA, TCC, EXTENSÃO, AACS 

Programas de Apoio à 

Pratica Profissional 

Inserção e acompanhamento dos ESTÁGIOS CURRICULARES e dos 

ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS, CONVÊNIOS COM EMPRESAS para as 

práticas profissionais, bem como o programa ESTÁCIO CARREIRAS. 

Programas de apoio ao 

financiamento de estudos 

Concessão e divulgação dos programas de BOLSA CONVÊNIO, BOLSA 

COLABORADOR, BOLSA PROFESSOR, entre outras.  FIES ,  PROUNI e 

outros programas: FINANCIAMENTO SEM JUROS, SEGURO 

EDUCACIONAL, PAR E AMIGO INDICA ESTÁCIO. 

Programas de acolhimento 

e permanência 

Projeto “DIPLOMA NA MÃO”, Projeto “ATÉ BREVE”, atividades de 

nivelamento, Projeto ‘Nova Chance’ 
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Ações de estímulo à 

produção discente e à 

participação em eventos 

(graduação e pós-

graduação) 

- Realização do “V SEMINÁRIO ACADÊMICO E CIENTÍFICO DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO JF” 

- Organização de participação e excursão ao X SEMINÁRIO DE 
PESQUISA DO RJ. 

- Realização e participação no FÓRUM NACIONAL DOCENTE. 

Acessibilidade pedagógica 

e atitudinal 

- Realização de palestras, debates e rodas de conversa. 
- Compartilhamento de boas práticas em espaços dedicados 

durante o FÓRUM NACIONAL DOCENTE 2018. 
- Adaptação do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) para ser 

compatível com o Software NVDA (NonVisual Desktop Access) 
que é um "leitor de tela" gratuito que permite que pessoas cegas 
e com deficiência visual usem computadores 

- Adoção de flexibilidade na correção de provas escritas. 

Atendimento 

psicopedagógico 

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

- Realização de rodas de conversa e espaços de debate. 

Internacionalização - Implementação do Projeto Knowledge Without Borders. 
- Realização de 3 encontros internacionais 
- Realização de curso internacional (MOOCs) 
- Realização de encontros virtuais e presenciais com pesquisadores 

do exterior. 
- Realização de palestras sobre as possibilidades de 

internacionalização. 
- Concessão de bolsa de intercâmbio 
- Divulgação de editais de intercâmbio. 

Acompanhamento de 

Egressos 

- Participação dos egressos em eventos realizados pelos cursos, 
como semanas acadêmicas, palestras e mesas redondas. 

- Manutenção de mural de homenagens a egressos que se 
destacaram. 

- Realização dos projetos “ATÉ BREVE” e “DIPLOMA NA MÃO”. 
- Distribuição de vouchers de desconto para a pós-graduação para 

os egressos que se destacaram. 
- Realização de palestras sobre a importância da formação 

continuada. 

Representação discente 

nos Órgãos Colegiados da 

IES 

- Realização bimestral do “CAFÉ COM A DIREÇÃO”, onde a mesma 
se encontra com os representantes de cada curso para um debate 
avaliativo dos cursos e da IES. 

- Realização periódica de reuniões com os representantes de 
turma. 

- Incentivo ao engajamento da comunidade discente com seus 
membros representantes na CPA.  
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Eixo 4 – Políticas de Gestão 

• Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

- Corpo Docente - Principais ações realizadas 

Programas de capacitação 
Docente e formação 
continuada 

- Capacitação de docentes para disciplinas híbridas 
- Divulgação do Programa de Bolsas Stricto-Sensu (bolsas de 

Mestrado e Doutorado) para Docentes da Instituição 
- Realização de Programas de Concurso Interno Nacional de 

Práticas Docentes de Metodologias Ativas no Ensino. 
- Realização do Fórum Nacional Docente 2018 com o tema: 

Protagonistas do Próprio Aprendizado 
- Incentivo e divulgação do Programa de Subsídios a eventos 

científicos em âmbito regional, nacional e internacional. 
- Incremento do incentivo à participação em eventos, inclusive 

internacionais.  
- Lançamento de novos cursos na EDUCARE – UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA DA ESTÁCIO e oferta de capacitações frequentes. 
- Realização de Reuniões Periódicas focando no 

compartilhamento de boas práticas e discussão de novas 
estratégias. 

- Realização do Fórum Docente 2018 

Corpo Técnico 

administrativo 

Principais ações realizadas 

Programas de capacitação 

e formação continuada 

- Lançamento de novos cursos na EDUCARE – UNIVERSIDADE 
CORPORATIVA DA ESTÁCIO e oferta de capacitações frequentes. 
Realização de Reuniões Periódicas focando no 
compartilhamento de boas práticas e discussão de novas 
estratégias. 

- Realização de parcerias para benefícios e descontos em 
serviços na cidade e região. 

- Concessão de bolsas e descontos para a formação continuada. 

 

• Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 Principais ações realizadas 

Autonomia e 
representatividade dos 
órgãos colegiados 

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

- Realização de fóruns internos de políticas setoriais como 
espaços de debates, de análise crítica das práticas 
desenvolvidas e dos resultados das avaliações feitas interna e 
externamente, com vista à elucidação ou redefinição dos rumos 
da Instituição. 

- Acompanhamento das atividades da instituição visando a 
garantia da pluralidade de ideias e a valorização das diferentes 
dimensões e perspectivas. 
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Participação de docentes, 
técnico-administrativos, 
discentes e sociedade civil 
nos órgãos colegiados 

- Distribuição e atualização periódicas de murais e materiais 
digitais.  

- Manutenção de espaço de compartilhamento de documentos 
com possibilidade de fiscalização por todos os envolvidos. 

- Adoção de espaços colaborativos virtuais 
- Gerência da inteligência coletiva em espaços virtuais. 

Sistematização e divulgação 
das decisões colegiadas 

- Manutenção de espaço de compartilhamento de documentos 
com possibilidade de fiscalização por todos os envolvidos. 

- Adoção de espaços colaborativos virtuais 
- Gerência da inteligência coletiva em espaços virtuais. 

 
 

• Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 
 

 Principais ações realizadas 

 Acompanhamento da 
sustentabilidade financeira 
indicada no PDI 

- Acompanhamento dos índices de inadimplência na IES. 
- Divulgação dos resultados em veículos internos. 
- Promoção de campanhas específicas para incentivar o 

pagamento em dia e o adiantamento da pré-matrícula. 
- Divulgação das campanhas em diferentes veículos de mídia, 

virtuais e presenciais. 
- Uso de estratégias de gestão à vista e técnicas de 

brainstorming para a geração de insights. 
- Adoção de estratégias para mitigar a evasão, tais como Nova 

Chance e campanhas de renegociação financeira. 

 
 
Eixo 5 – Infraestrutura 
 

• Dimensão 7: Infraestrutura física e tecnológica 
 

 Principais ações realizadas 

 Infraestrutura física - Instalação de ares-condicionados adicionais na sala de 
matrícula, clínica de odontologia, biblioteca e em todos os 
laboratórios e sala do prédio novo.  

- Revitalização do Auditório Higéia com 200 cadeiras novas.  
- Disponibilização de 4 salas de 121 metros quadrados.  
- Disponibilização de Sala de Preparo totalmente nova e equipada 

com estufa de secagem, capela de exaustão, geladeira, 2 
autoclaves, 3 bombas vácuo, 2 espectrofotômetros, 2 
agitadores de tubo, chapa aquecedora, contador de calorias, 13 
agitadores magnéticos, 4 agitadores magnéticos com 
aquecimento, 2 banhos marias sorológico, 5 balanças de 
precisão, 2 balanças de precisão com capela, 3 dissecadores, 12 
mantas aquecedoras, medidor de PH de bancada.  

- Entrega de um novo prédio com 5 laboratórios e uma sala de 
preparo.  

- Montagem da brinquedoteca na sala 227.  
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- Disponibilização de dois Laboratórios de Química totalmente 
novos e equipados com espectrofotômetro, câmara asséptica, 
destilador de nitrogênio, centrífuga, estufa de esterilização e 
secagem, estufa para cultura e bacteriologia, geladeira, 
microscópio.  

- Revitalização e padronização das carteiras do 4º andar.  
- Aquisição de 4 aparelhos de áudio.  
- Aquisição de 10 novos bebedouros.  
- Aquisição de piso tátil para acessibilidade no Bloco novo.  
- Retrofit de infraestrutura (pintura e reparos) dos laboratórios 

de anatomia e semiologia.  
- Aquisição de testes psicológicos para práticas na clínica e sala 

de aula: TEALT, BETA III, BFP, TEACO – FF, TEADI, AIP, MVR, 
Palográfico, Pfister, WISC III, WISC IV e WASI.  

- Aquisição de 10 macas, 5 aparelhos de peeling Crystal, 5 
aparelhos de Ultrassom com terapia combinada (Sonophasys), 
10 aparelhos de Vapor de Ozônio, 2 aparelhos de Lipocavitação, 
5 aparelhos de Endermoterapia, 5 biombos, 10 stimulus HTM, 4 
lupas de mão, 5 aparelhos de Radiofrequência HTM, 6 
dermatoscópios, 10 lupas articuladas de mesa, aparelhos de 
Alta frequência. Novo laboratório de Estética Facial e Corporal.  

- Aquisição de eletrocardiógrafo, desfibrilador, simuladores de 
cateterismo feminino e masculino, simulador manequim adulto, 
ventilador mecânico Servo S com kit de oxigênio portátil e 
cilindro de ar comprimido, armários e estantes, aspirador 
cirúrgico, peças sintéticas de anatomia (cérebro, braço com 
músculos, crânio, pelve feminina e masculina, coração, pernas 
com músculos, rins, sistema circulatório, digestivo e nervoso) 

- Reforma das salas de coordenação dos laboratórios, peças 
anatômicas secas e peças anatômicas úmidas.  

- Aquisição de 5 câmeras Nikon D7200, 2 filmadoras Sony 
XDCAM, 1 Smart TV Samsung de 49”, 1 Sun gun de luz fria, 1 
Flash speedlite, 1 gravador de voz, 2 microfones sem fio, 1 
microfone tipo shotgun, 1 kit fundo infinito, 5 rebatedores 
circulares, 1 tripé de iluminação, 1 octabox e 2 kits de 
iluminação com sombrinhas.  

 Infraestrutura tecnológica - Aquisição de 26 novas máquinas DELL para o Laboratório 114.  
- Aquisição de 25 novas máquinas DELL para o Laboratório 112.  
- Reativação do Laboratório 322 com 26 máquinas STI.  
- Criação de um novo laboratório de informática (sala 310) com 

26 máquinas STI.  
- Aquisição de scanner para NPJ.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

Como importante máxima do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, destaca-se sua missão: 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos”. Orientados por esta máxima, o relacionamento do PDI com a 

cultura da avaliação tem papel fundamental para a articulação de sua área de atuação, por meio 

da oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão com a gestão flexível do PDI ao 

pautar-se por objetivos e metas de caráter coletivo que levam em consideração os resultados da 

avaliação institucional.  A implementação de tal gestão flexível traz desafios inerentes que se 

refletem nas fragilidades apresentadas no capítulo 3, tais como dificuldades no estabelecimento 

de momentos específicos diante da urgência de diversas pautas durante as reuniões, no 

engajamento dos envolvidos e como resposta a necessidade da promoção de uma comunicação 

de informações mais atrativa e operacionalização dos processos possíveis usando as ferramentas 

apropriadas. Ao mesmo tempo, observa-se, quando bem implementada, benefícios como a 

disseminação da informação e fortalecimento do trabalho colaborativo, melhoria constante dos 

planos estabelecidos, no relacionamento, clima e confiança na instituição, além do salutar  

fornecimento de subsídios para a tomada de decisões. 

 

Os subsídios utilizados para a tomada de decisões são provenientes, entre outras fontes, dos 

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

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

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

serviços prestados pela IES.   

 

OS resultados das avaliações externas também 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. Em especial foco, o ENADE é ressaltado, uma vez que a IES utiliza o 

ENADE como uma das ferramentas para a melhoria dos projetos pedagógicos dos cursos de 

Graduação. Para tal, a CPA participa ativamente e apoia as ações do ENADE, acompanhando 

especialmente os indicadores de adesão às atividades propostas e fomentando o processo de 

preparação constante, como por exemplo, a inserção de questões do ENADE em todas as 

atividades avaliativas, a realização de simulados e de processos de preparação psicológica para 

além da preparação técnica. 

 

As iniciativas demonstram o empenho da IES para a superação das fragilidades e para a sua 

evolução, o que fica claro quando observamos os resultados das avaliações externas. Em 2018, os 
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cursos de Enfermagem e Engenharia de Produção receberam a comissão do MEC para renovação 

de reconhecimento e reconhecimento atingindo respectivamente os conceitos 5 e 4 em uma 

escala de 1 a 5.  

 

As políticas  para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação e a Extensão materializam os objetivos do 

PDI que são por sua vez orientados pelos resultados das avaliações internas e externas. Em 2018 

destaca-se a concessão de 11 bolsas de Extensão, 5 bolsas de Produtividade, a aprovação de 20 

projetos de iniciação científica (PIC), o apoio à participação em eventos nacionais e internacionais 

e a realização de eventos em que entre as muitas palestras e debates, destaca-se o V Seminário 

Acadêmico e Científico Estácio Juiz de Fora. 

 

A visão da Responsabilidade Social como estabelecido pelo PDI do Centro Universitário Estácio 

Juiz de Fora se caracteriza pela busca do conhecimento, estudo e solução dos problemas da 

comunidade e incentivando que a prática e a teoria caminhem juntas. Nesse aspecto a CPA 

destaca a intensa atuação do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora em projetos de 

responsabilidade social no ano de 2018, entre eles a Realização da 6ª Semana de Sustentabilidade 

e Responsabilidade, do Dia da Internet Segura, de atendimentos de diversas especialidades 

odontológicas para a comunidade (4 clínicas para adultos e 2 clínicas para crianças), de 

atendimentos fisioterapêuticos realizados em todas as principais áreas de atuação: Fisioterapia 

Traumato-ortopédica, Reumatológica e Neurológica, da ação “Rádio Piraí: comunicação a serviço 

da polifonia na inclusão de usuários do sistema de saúde mental”, da ação “Bem Casados” e da 

arrecadação de 1 TONELA DE ALIMENTOS (entregues às instituições: Fundação Maria Mãe, Casa 

de Passagem Bethânia, Paróquia de Santa Rita, Centro Espírita da Dona Geny e Lar de Laura) e 100 

BRINQUEDOS (entregues para as crianças do Lar de Laura) durante o V Seminário Acadêmico e 

Científico Estácio Juiz de Fora. 
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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 

Estabelecimento de momentos 
específicos diante da urgência de 
diversas pautas durante as 
reuniões 

- Consolidar a ação dos gestores como multiplicadores do 
processo de discussão interna do setor e a divulgação 

- Organizar reuniões diretas com os coordenadores de 
curso 

Promoção de uma comunicação de 
informações mais atrativa 

- Intensificar o uso de diferentes mídias, incluindo a 
produção de vídeos e áudios. 

Operacionalização dos processos 
possíveis usando as ferramentas 
apropriadas 

- Divulgação e capacitação de ferramentas colaborativas. 
- Divulgação e capacitação de ferramentas de 

conhecimento coletivo. 
- Estabelecimento de processos de disseminação de 

informações e de boas práticas.  

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

• Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ações de Melhoria previstas para 2019 

Item Ação prevista 

Melhoria na gestão flexível do 
PDI 

- Estabelecer um plano de ação com Coordenadores.  
- Acompanhar a evolução dos planos de ação 

estabelecidos. 

Promoção de uma comunicação 
de informações mais atrativa 

- Intensificar o uso de diferentes mídias, incluindo a 
produção de vídeos e áudios. 
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Estabelecimento de momentos 
específicos diante da urgência de 
diversas pautas durante as 
reuniões 

- Consolidar a ação dos gestores como multiplicadores 
do processo de discussão interna do setor e a 
divulgação 

- Organizar reuniões diretas com os coordenadores de 
curso 

 
 

• Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 

Ações de Melhoria previstas para 2019 

Item Ação prevista 
Promover engajamento de 
docentes e discentes para a 
organização e participação nos 
eventos. 

- Campanhas de divulgação em diferentes meios de 
comunicação 

- Valorização da iniciativa dos participantes através de 
reconhecimentos e homenagens. 

Intensificar a realização de ações 
de responsabilidade social 

- Debater a temática responsabilidade social como um 
dos tópicos presentes em todos os Cursos. 

- Garantir, junto aos Coordenadores dos Cursos, o 
desenvolvimento de ações voltadas à 
responsabilidade social, conforme a área de 
conhecimento e perfil de formação pretendida pelos 
cursos e conforme previstas no PDI. Obs.: Evitar 
desenvolver ações somente de cunho assistencialista. 
As ações devem estar alinhadas à proposta dos Cursos 

- Incluir o tema responsabilidade social na agenda de 
encontros ou reuniões de trabalho realizado pelos 
gestores da IES e dos Cursos para prestar contas do 
trabalho existente e estimular sua ampliação 
qualitativa. 

- Estabelecimento de novas parcerias com ONGs e 
prefeituras da cidade e região para a ampliação do 
alcance das ações promovidas 
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ANEXO 1 - Projeto de Internacionalização Knowledge Without Borders 

 

 

ANEXO 2 - Arte de Divulgação do Projeto de Internacionalização 
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ANEXO 3 - VI Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social 

 



 58 

 

ANEXO 4 - Capacitação presencial de docentes 
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ANEXO 5 - Divulgação do V Seminário Acadêmico Científico - Estácio JF 
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ANEXO 6 - Fórum Docente 2018 
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ANEXO 7 - Doação de alimentos e brinquedos arrecadados no V Seminário Acadêmico e Científico da Estácio JF 
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ANEXO 8 - Campanha de Divulgação da Avaliação Institucional nas Redes Sociais 

 

 

ANEXO 9 - Coach de preparação para o ENADE 2018 
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ANEXO 10 - Montagem da Brinquedoteca 


