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RESUMO
Dando continuidade ao 2º Ciclo Avaliativo do SINAES, o presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de
Autoavaliação Institucional da ESTÁCIO ALAGOINHAS – Faculdade Estácio de Alagoinhas, que tratará dos
Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e Extensão; Dimensão 4 Comunicação com a Sociedade; e Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Estudantes. Eixo 4: Políticas
de Gestão: Dimensão 5 – Políticas de Pessoal; Dimensão 6: Organização e Gestão da IES; e Dimensão 10:
Sustentabilidade Financeira), em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. Destaca-se que,
além dos Eixos 3 e 4, o presente Documento apresenta uma síntese dos demais Eixos/Dimensões, no que se
refere às ações de melhoria implementadas.
O Documento, elaborado pela CPA, a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas
pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas (cursos e IES, incluindo o
ENADE) e os documentos oficiais da IES, tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação
Institucional, com base nas avaliações internas e externas realizadas em 2019, visando identificar as
fragilidades e pontos fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Considera-se ainda, para a
avaliação da IES, o Índice de Satisfação do Aluno (ISA) e a Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do
grau de satisfação e motivação do corpo social da IES. Esse diagnóstico é importante instrumento para a
tomada de decisões da IES e deve estar retratado nesse Relatório que, por sua vez, é referência para a
configuração e acompanhamento do PDI da Instituição.
O Programa de Avaliação Institucional, já consolidado na IES, atende às três esferas: docentes, discentes e
estrutura funcional da IES. Os resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e
propositiva, detecção de limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam
fomentadas para o desenvolvimento institucional. A CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elabora
documentação com informações relacionadas a esse processo e os apresenta à comunidade acadêmica e
acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos planos
de ação, no sentido de efetivar e garantir os compromissos da IES para com a sociedade. Assim, todos os
resultados avaliativos (internos e externos) 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: Implantação da copiadora, aumento do quantitativo de
mesas e cadeiras na cantina, inauguração da área de convivência, entrega dos crachás para os discentes,
disponibilização de uniformes para a Atlética, inauguração do novo espaço da biblioteca, 6 Bolsas de
Monitoria, 2 Bolsas de Iniciação Científica, auxílio para eventos (Encontro de Ligas). Portanto, a Avaliação
Institucional constitui-se em um processo permanente de elaboração de conhecimentos e de intervenção
prática, que permite retroalimentar as mais diversas atividades da IES.
A autoavaliação é processo ativo na Estácio Alagoinhas, realizado através de programa eletrônico de avaliação
para a participação de discentes e docentes. Em 2019.1, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 79%
de adesão do corpo discente e a adesão de 67% do corpo docente à Avaliação. Em 2019.2, a IES obteve 78%
de adesão do corpo discente e a adesão de 78% do corpo docente. Como potencialidades apontadas nos
processos de avaliação interna 2019, destacam-se: Biblioteca, Coordenador, Infraestrutura, Laboratórios
específicos, professores e tutores. Como fragilidades, podemos apontar: Ambiente virtual, processos
financeiros e satisfação geral.
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Um resumo desse Relatório, com as principais informações e resultados do processo de autoavaliação da IES
é disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia integral do Relatório também é encaminhada pela
CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos resultados
da autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES.
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1. INTRODUÇÃO

Dando continuidade ao 2º ciclo avaliativo, o presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação
Institucional da Estácio Alagoinhas, que tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: Dimensão 2 –
Ensino, Pesquisa e Extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade; e Dimensão 9 - Políticas de
Atendimento aos Estudantes. Eixo 4: Políticas de Gestão: Dimensão 5 – Políticas de Pessoal; Dimensão 6:
Organização e Gestão da IES; e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira), em atendimento à Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES nº 065.
O Documento, elaborado pela CPA tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional,
com base nas avaliações internas e externas realizadas em 2019. 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.
Resumidamente, ressalta-se que a abrangência do 1º Relatório Parcial do ciclo anterior (2015, postado em
2016) englobou as informações referentes aos Eixos 1 e 2. Apresentou ainda uma breve compilação das
principais ações e resultados oriundos dos Eixos subsequentes, ou seja, 3, 4 e 5. Da mesma forma, o 2º
Relatório Parcial do ciclo anterior (2016, postado em 2017), abraçou os Eixos 3 e 4, e o Relatório Integral de
Autoavaliação (2017, postado em 2018), também do mesmo ciclo, contemplou todos os Eixos do SINAES.
Reiniciando o ciclo avaliativo, em 2018, a IES postou, em 2019, no prazo legal, o 1º Relatório Parcial, tratando
dos Eixos 1 e 2 do SINAES, além de apresentar uma síntese dos demais Eixos/Dimensões. O presente Relatório,
portanto, dá prosseguimento ao 2º ciclo avaliativo, com a apresentação dos Eixos 3 e 4.
Durante o exercício 2019, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas pelos diversos setores
da Instituição com o propósito de colher dados para subsidiar os debates realizados durante suas reuniões
periódicas, bem como para acompanhar a implantação das propostas de atividades e a execução de mudanças
apontadas pela comunidade acadêmica através dos processos de avaliação internos e externos. Ao longo dos
seus encontros, a CPA discutiu os princípios da avaliação institucional, a participação da comunidade
acadêmica, a ampla divulgação dos resultados obtidos e, sobretudo, como princípio fundamental, o uso destes
dados visando à melhoria dos serviços prestados pela Instituição.
O presente Relatório tem início com a apresentação Institucional proveniente da ampla participação e
contribuição da comunidade acadêmica, destacando as ações realizadas nas dimensões citadas e reunidas na
devida ordem dos Eixos 3 e 4 (estabelecidos pelo Sistema SINAES, Lei 10.861/2004 e positivadas no Art. 3),
contemplando, para cada uma delas, as ações realizadas, vinculadas aos objetivos propostos no Projeto de
Autoavaliação Institucional.
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O processo da avaliação institucional tem a finalidade de propiciar a melhoria da qualidade da educação
oferecida pela Estácio Alagoinhas a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua
eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, especialmente a promoção do aprofundamento dos
compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, na busca da compreensão
do significado de suas atividades para alcançar a qualidade educativa e maior relevância social.
O Programa de Avaliação Institucional da Faculdade Estácio de Alagoinhas atende a docentes, discentes e
estrutura funcional, que participam do Processo através de questionários eletrônicos, veiculados através do
SIA (Sistema de Informações Acadêmicas). 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 2019, a IES desenvolveu ações para superar as fragilidades apontadas nos
seus processos de avaliação interna e externa, destacando-se:
- Implementação de eventos científicos;
- Implantação da copiadora;
- Aumento do quantitativo de mesas e cadeiras na cantina;
- Oferta de cursos para capacitação docente no EDUCARE;
-

-

Feedbacks da gestão de cada setor para sua equipe;
Reuniões mensais de Clima Organizacional;
Reuniões da Coordenação do curso e gestão da instituição com os discentes, para discussões
relacionadas às demandas acadêmicas e organizacionais com propostas e evidências de
melhorias;
Entrega de crachás para os discentes;
Inauguração da área de convivência;
Utilização efetiva do laboratório de LHS;
Ampliação da rede wi-fi da IES;
Disponibilização de 6 bolsas de Monitoria;
Disponibilização de 2 Bolsas de Iniciação Científica;
Auxílio para eventos (encontros de Ligas);
Criação e efetivação de quatro Projetos de Extensão.

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 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:
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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, PESA e na
Pesquisa de Clima Organizacional são utilizadas para que ações sejam fomentadas, com vistas à regularização
dos procedimentos para atender às demandas oriundas das avaliações.
Após a divulgação dos resultados das referidas avaliações, é realizado um estudo através de ferramentas
estatísticas e de análise de problemas, com foco na qualidade. São elaborados planos de ação com metas e
prazos, visando eliminar e/ou mitigar os pontos de insatisfação apontados no Relatório da Avaliação
Institucional e no PESA (Pesquisa de Satisfação dos Alunos), como as ações já elencadas acima.
A Avaliação Institucional deve ser um processo contínuo por meio do qual uma instituição construa
conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas
atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, deve
sistematizar informações, analisar coletivamente os significados de suas realizações, identificar pontos fracos,
bem como as potencialidades, e estabelecer estratégias de superação de problemas, através da elaboração
de planos de ação.
Enquanto Instituição de Ensino Superior que visa à excelência acadêmica, a Estácio Alagoinhas 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.
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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.
No Portal da Ouvidoria, as demandas poderão ser criadas através do link http://portal.estacio.br/quemsomos/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, a apresentação do mesmo e sua discussão devem ser realizadas assim que houver uma reunião da
CPA; guardar sigilo quanto à identidade dos denunciantes, se solicitado, ou quando entender que a
identificação possa lhes causar transtornos; direcionar mensagens a departamentos competentes, para que
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esses informem à Ouvidoria sobre solicitação/reclamação/sugestão para que, em posse das informações, o
Ouvidor possa dar respostas aos solicitantes.
Ressalta-se ainda que, anualmente, a IES aplica o Questionário Sociocultural ao seu corpo discente como
forma de conhecer melhor seu público alvo e adequar serviços e atividades ao seu perfil.
Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a Comissão Própria de
Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, incorporou novos objetivos e manteve-se vigilante no
acompanhamento das demandas e metas a serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas.

1.1 Breve Histórico da Estácio de Alagoinhas
A Estácio Alagoinhas - Faculdade Estácio de Alagoinhas é uma instituição privada, situada na Avenida
Linha Verde, s/n – Alagoinhas Velha CEP 48010-970, Alagoinhas/BA, mantida pela Sociedade de Ensino
Superior Estácio de Sá Ltda. – SESES, CNPJ/MF nº 34.075.739/0001-84, com sede à Rua do Bispo, nº 83, Rio
Comprido, CEP: 20261-063 Rio de Janeiro – RJ. Em 27 de março de 2018, pela Portaria Ministerial MEC nº 274,
foi credenciada, iniciando o período letivo dia 09 de abril de 2018, com o curso de Medicina, por meio do
Programa Mais Médicos.
O curso de Medicina da Estácio Alagoinhas (código e-MEC 1399614), bacharelado, (processo e-MEC
n° 201710903, referente à proposta selecionada pelo Edital nº 6/2014/SERES/MEC), foi autorizado com 65
(sessenta e cinco) vagas totais anuais e prazo mínimo para integralização de 6 (seis) anos.
A IES cumpre as diretrizes estabelecidas pelo MEC para a contratação de seus professores. Atualmente, a
Instituição apresenta o seguinte quadro docente quanto à titulação e regime de trabalho:
Titulação
Doutorado
Mestrado
Especialização
Total Geral

Docentes
4
7
7
18

%
0,22
0,39
0,39
100

Regime de Trabalho
Tempo integral
Tempo parcial
Horistas
Total Geral

Docentes
5
6
7
18

%
0,28
0,33
0,39
100

A ESTÁCIO ALAGOINHAS dispõe de uma infraestrutura com espaços que incluem auditório, biblioteca,
laboratórios específicos e cenários para práticas didáticas, tais como:
- Laboratórios de Anatomia,
- Laboratório de Química Geral
- Laboratório de Ciências Morfológicas
- Laboratório de Ciências Biológicas
- Laboratório Multidisciplinar
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-

Laboratório LHS – Laboratório de Habilidades e Simulação
Circulação dos Consultórios
Sala de Videoconferência
Salas de Estudos.

1.2 Cursos ofertados (quadro atual)
A IES possui atualmente 125 alunos, 18 docentes, e 11 funcionários administrativos, tendo no total de 29
funcionários e oferece 01(um) curso ativo entre graduação e graduação tecnológica, que funcionam de forma
regular, conforme previsto nos Atos Regulatórios expedidos pelo MEC, demonstrados na tabela abaixo:

Tabela: Cursos – Portaria e CC do último ato Regulatório
ÚLTIMO ATO REGULATÓRIO
(autorização, reconhecimento e
Portaria nº
renovação de reconhecimento)
Autorização
221 de 27 de
março
de
2018
Monitoramento

CURSO
MEDICINA

MEDICINA

CONCEITO
CURSO - CC
Satisfatório

Satisfatório

Fonte: Regulatório - janeiro/2020.



Avaliação do Desempenho dos Estudantes no ENADE

A IES, por ter iniciado suas atividades em 2018 e ofertar, por enquanto, apenas o Curso de Medicina, ainda
não participou do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). A IES, portanto, ainda não possui
IGC.



Avaliações Internas - ISA – 2018 e 2019 – CURSOS E IES

Como Síntese das avaliações Internas, apresentamos, no quadro abaixo, os resultados do ISA 2018 e 2019
(IES e Cursos):
ISA – Índice de Satisfação dos Alunos - CURSOS
CURSO

2018.2

2019.1

Medicina

6,51

7,63

2019.2
7,81
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ISA – Índice de Satisfação dos Alunos – IES



Campus

2018.2

2019.1

2019.2

Alagoinhas

6,51

7,95

7,68

Síntese das Avaliações Externas – IES e Cursos – 2019



IES:
ÚLTIMO MONITORAMENTO
ANO

CONCEITO FINAL

2019

Atende Satisfatoriamente

2. METODOLOGIA
O processo de autoavaliação desenvolvido pela Estácio Alagoinhas, além de estar consolidado dentre as
práticas institucionais, atende às necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ação
acadêmico-administrativa de melhoria institucional, garantindo que todos os segmentos da comunidade
acadêmica estão sensibilizados para a sua importância, participando do processo e se apropriando dos seus
resultados.
A autoavaliação 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.
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A Instituição entende que o Projeto de Autoavaliação é motor das transformações das práticas acadêmicoadministrativas e ferramenta avaliativa que contribui para a aquisição de informações capazes de favorecer a
definição de estratégias, de ações e de programas visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem, a
efetividade institucional e a prestação de contas à sociedade.
O processo de avaliação deve ser o apoio da proposta institucional, desenvolvida pela Estácio Alagoinhas,
buscando atender a uma tripla exigência contemporânea:
1.
2.
3.

Ser um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico;
Ser uma ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária;
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 a IES elabora seu Projeto de Autoavaliação
Institucional, ferramenta esta que, aliada ao PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, 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 IES; e (c) da relação contida entre a
concepção de educação superior e a prática efetiva do cotidiano.
I.

Objetivos da Autoavaliação Institucional
a) 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.
b) Objetivos Específicos
1. Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade acadêmica para a necessidade da
autocrítica e revisão das ações projetadas;
2. Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão;
3. Fundamentar e viabilizar a política de gestão da IES;
4. Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas em lei;
5. Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a reformulação do Projeto
Institucional;
6. Fortalecer o compromisso social da Instituição;
7. Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos níveis.
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II.

Comissão Própria de Avaliação – CPA

O Processo de Autoavaliação na Estácio Alagoinhas 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 de forma equilibrada da CPA visa assegurar 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 por membros eleitos por seus pares e nomeados através
de Portaria da Direção da IES: representantes do Corpo Docente; representantes do Corpo Técnicoadministrativo; representantes do Corpo Discente e representantes da Sociedade Civil.
A Comissão Própria de avaliação – CPA é constituída atualmente pelos seguintes representantes dos
segmentos da Instituição:

I.

Representante(s) do corpo docente:
Igor Ives Santos Fraga
Lusiane Maria de Souza e Silva Dantas

II.

Representante(s) do corpo discente:
Antônio Nunes Rosa Neto
Joana de Mattos Bastos

III.

Representante(s) do corpo técnico-administrativo:
Ana Cátia Monteiro Santos
Sofie Teles de Oliveira Silva

IV.

Representante(s) da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com a IES:
Elisabete Schramm Pereira
Albertina Almeida Costa

A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a Legislação vigente, possui Regulamento próprio,
homologado pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e autonomia em relação aos Órgãos Colegiados e demais
órgãos existentes na IES para executar suas atividades.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas as ações previstas no
processo auto avaliativo. A CPA tem como objetivos: planejar, organizar, sensibilizar a comunidade acadêmica
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quanto à importância da participação de todos no processo e fornecer assessoramento aos diferentes setores
da Instituição.
Compete à CPA da Estácio Alagoinhas:
1.

Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando as metas definidas no PDI
e PPI;
Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição (autoavaliação);
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;
Constituir subcomissões de avaliação;
Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias competentes;
Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para fixação, aperfeiçoamento
e modificação da política de avaliação institucional;
Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo institucional;
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;
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.
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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

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, deve
refletir sobre novos objetivos e se manter 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
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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.

-

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 Institucional Anual que contem, além dos resultados, análises críticas dos 05 Eixos/10
Dimensões do SINAES, em consonância com o que prescreve o presente 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, apresentará 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 devem permitir
uma reflexão sobre a realidade encontrada e definir 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.

III.

Autoavaliação Institucional: participação da comunidade acadêmica

O processo de avaliação institucional da IES conta com o compromisso e apoio dos órgãos executivos da IES e
a participação de sua comunidade acadêmica, técnico-administrativa e representantes da comunidade 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, planejado e organizado pela CPA, com a participação de todos os seus
integrantes, 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
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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 visam avaliar as
dimensões que dizem respeito à IES, aos cursos e às disciplinas. Os questionários são respondidos pelos
Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-administrativo.
O processo ocorre, portanto, com a participação da sociedade civil organizada e de todos os segmentos da
comunidade acadêmica, representados numericamente, na Comissão, de forma equilibrada, com abrangência
de instrumentos de coleta, buscando-se índices de participação crescentes.
A implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao desenvolvimento do PDI, ao
desenvolvimento dos PPC, 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.
Os resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações
e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento
institucional.

IV.

Autoavaliação Institucional e Avaliações Externas: análise e divulgação dos resultados

Os resultados analíticos, em nível adequado de detalhes, das avaliações internas e externas, são amplamente
divulgados e apropriados e utilizados por todos os segmentos da comunidade acadêmica, conforme a seguir:
a) Análise dos resultados
Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA realizará a análise dos dados da
autoavaliação institucional. Essa análise será 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 apresentará 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 e ENADE) subsidiarão as ações e as tomadas de
decisão dos gestores. A apresentação dos dados permitirá 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 forem divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os Gestores,
será feita uma reflexão com os docentes (pelos Coordenadores) e com os demais colaboradores (pelos
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Gestores) sobre a realidade encontrada e, então, serão definidas estratégias para minimizar as fragilidades
apontadas e maximizar as potencialidades.
A CPA deve elaborar pareceres sobre os resultados avaliativos relacionados aos 5 Eixos/ 10 dimensões do
SINAES e, com base neles, apresentará recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os
setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As oportunidades de
melhorias e os pontos fortes identificados no processo de avaliação devem contribuir para a definição das
estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados avaliativos visam contribuir para a avaliação do
desempenho das estratégias e iniciativas implantadas no ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica ou
a manutenção das estratégias desenvolvidas. Em função da avaliação, novas estratégias e iniciativas podem
ser definidas para superar as fragilidades identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, a cada ciclo de
autoavaliação, elaborará documentação com informações relacionadas a esse processo (resultados das
pesquisas, ENADE, pontos fortes e fragilidades e evolução dos indicadores institucionais) e os apresentará à
comunidade acadêmica. Os Coordenadores, com respectivos docentes e discentes, reavaliarão e redefinirão
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.

b) Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica
Com os dados tabulados e analisados estatisticamente, os representantes da CPA devem convocar 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 nas reuniões para gestores,
coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas.

V.

Relatórios de Autoavaliação

Os Relatórios de Autoavaliação Institucional da IES, considerando os relatórios parciais e finais, são elaborados
pela CPA e postados anualmente no sistema e-MEC, no prazo previsto pela legislação vigente, apresentando
os resultados da Autoavaliação Institucional realizada, com base nas avaliações internas e externas. Possuem
relação entre si, impactam o processo de gestão da Estácio Alagoinhas e são base para a promoção de
mudanças inovadoras.
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Os Relatórios de Autoavaliação Institucional da IES, considerando os relatórios parciais e finais, são elaborados
pela CPA e postados anualmente no sistema e-MEC, no prazo previsto pela legislação vigente, apresentando
os resultados da Autoavaliação Institucional realizada, com base nas avaliações internas e externas.
O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos fortes relacionados às
práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante instrumento para a tomada de decisões da
Estácio Alagoinhas e deve estar retratado nos referidos Relatórios, impactando o processo de gestão da
Instituição.
Os Relatórios são referências para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A autoavaliação
da IES deve estar 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, demonstra a preocupação da IES na
perspectiva de seu aprimoramento. O trabalho desenvolvido pela CPA, a cada ciclo avaliativo, fará 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. A utilização dos resultados de forma progressiva ao
longo dos momentos avaliativos deve promover significativos avanços para a Estácio Alagoinhas, que podem
ser vislumbrados pelos níveis de satisfação progressivos.
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 (Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES nº 065), sempre obedecem à data de postagem prevista no sistema e-MEC, possuem clara
relação entre si, impactam a gestão da Estácio Alagoinhas, promovendo mudanças inovadoras que contribuem
para a evolução institucional.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1. EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
1.1.1. Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão
Ensino (Graduação)
Objetivos do Projeto

Ações Realizadas

Atualizar os projetos pedagógicos dos cursos, com
fundamentos nas Diretrizes Curriculares Nacionais,
nas demandas sociais, na evolução do conhecimento
e em práticas pedagógicas atualizadas.
Divulgar os Projetos Pedagógicos dos Cursos aos
Alunos.

O PPC do Curso de Medicina foi atualizado considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais
e a visita de Monitoramento.
Uma cópia do Projeto Pedagógico do curso de Medicina foi disponibilizada na sala de
professores e Biblioteca.

Implementar formas de apoio ao discente, com base Através dos atendimentos do NAPI foram identificadas necessidades de trabalhos tanto em
nas necessidades reveladas pelos alunos.
grupo como individual para abordagem de temáticas específicas no sentido de apoiar cada
aluno nas suas particularidades.
Organizar e desenvolver as Atividades Acadêmicas Foram organizadas e desenvolvidas no curso de Medicina, em 2019, as seguintes AACs:
Complementares (AACs), nos cursos ofertados.
- Oferta de monitoria;
- Implementação do programa de iniciação científica;
- Implementação do programa de Extensão;
- Realização de oficinas práticas no LHS;
- Realização de palestras com temas importantes para a área de saúde.
Divulgar os critérios de Avaliação e regras para as - Os critérios de avaliação são divulgados nos editais de cada atividade;
Atividades Acadêmicas Complementares, TCC, - As regras das atividades acadêmicas complementares estão expostas no mural da faculdade.
Extensão, Iniciação Científica e Monitoria.
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Organizar e desenvolver as Atividades Acadêmicas
Complementares (AACs) alinhadas aos Projetos
Pedagógicos dos Cursos.
Aprimorar os cenários das atividades práticas
existentes e organização de novos cenários,
atendendo às necessidades de cada curso, tendo em
vista a aproximação com a comunidade.

As AACs desenvolvidas em 2019, foram previamente discutidas e alinhadas com a
coordenação do curso de Medicina e pautadas no PPC.
- Práticas de Saúde de Família em Unidades de Saúde;
- Aulas práticas no IML;
- Ações dos Projetos de Extensão nas comunidades escolares e nas comunidades Quilombolas
da região.

Garantir a qualidade do conteúdo do material Reuniões de coordenações de disciplinas, eixo e período, com a participação do NAAP, para
didático das disciplinas
planejamento e discussões sobre os materiais didáticos para cada aula.
Garantir a organização e qualidade do funcionamento
do Estágio Curricular/Supervisionado dos Cursos, e
contribuição para a formação profissional.
Garantir a preparação para o mercado de trabalho
oferecida pela Instituição.

Contratação de Preceptores, seguida de reuniões pedagógicas e acompanhamento das ações
planejadas, com registros em fotos e relatórios.
Efetivação das aulas em campos de observação, além das aulas ministradas no LHS, IML,
palestras e ações em grupos com convidados externos e também com os profissionais da
instituição.

Acompanhar o impacto dos resultados das avaliações
internas e externas sobre as ações desenvolvidas
pelos cursos.
Divulgar as ações de melhoria implantadas nos
Cursos, com base nos resultados da Avaliação
Institucional (interna e externa)

Encaminhamentos para Implantação e implementação da Residência Médica sendo a IES a

Desenvolver Programas de Capacitação Docente

Foram disponibilizados para os docentes as capacitações promovidas pela EDUCARE, além do

titular pelo Programa, de acordo com a sugestão do MEC em última visita à Unidade.
Os resultados de cada Avaliação Institucional, bem como o Plano de Ação elaborado com base
nas fragilidades apontadas e as ações de melhorias implantadas, são apresentados para os
alunos, professores e colaboradores em reuniões, além da divulgação no mural da CPA.
Fórum docente e Jornada Pedagógica com temas pertinentes à atuação docente.
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Ensino (Pós-graduação)
Objetivos do Projeto

Ações Realizadas

Ampliar as ações que articulem a graduação e a pósgraduação.
Apresentar os cursos de Pós-graduação aos alunos da
Graduação.

Divulgação das propostas e opções de pós-graduação. Vale ressaltar que a unidade oferece
atualmente, os cursos de pós graduação EaD e Flex.
Os cursos foram apresentados pela Direção da Unidade em reuniões com os discentes, bem
como disponibilizados nos murais da Unidade.

Pesquisa / Iniciação Científica
Objetivos do Projeto

Ações Realizadas

Garantir o engajamento de alunos e professores dos
cursos de Pós-graduação e Graduação nos Programas
de Iniciação Científica.
Fazer o levantamento e apresentação da produção
acadêmica discente e docente.
Desenvolver a produção de conhecimento articulado
às necessidades sociais.

Com relação a Pós-graduação este item não se aplica. Porém, com relação a Graduação foram
aprovados dois projetos PIBIC de Iniciação Cientifica.
Foi realizada A Jornada Cientifica em 2019, com apresentação de trabalhos acadêmicos dos
docentes e discentes da IES.
Foram realizados, Projetos de Extensão envolvendo discentes, docentes e comunidade local.

Extensão
Objetivos do Projeto

Ações Realizadas

Articular os projetos/ações de Extensão às - Desenvolvimento do projeto de iniciação científica Avaliação Epidemiológica de hipertensão
necessidades da comunidade na qual a IES está arterial, diabetes mellitus e doença falciforme em comunidades Quilombolas de Alagoinhasinserida.
BA.
- Desenvolvimento dos projetos de extensão Saúde Quilombola e Estácio nas Escolas.
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Garantir o planejamento e divulgação das Atividades Foram realizadas reuniões entre coordenação do curso de Medicina e coordenação de
de Extensão alinhadas aos PPCs.
Extensão de acordo com o PPC para planejamento das atividades, bem como foram efetivadas
e registradas as atividades desenvolvidas.

3.1.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Comunicação interna
Objetivos do Projeto

Ações Realizadas

Atualizar permanente as informações institucionais,
na Internet e na própria IES, em atendimento à
legislação vigente.
Garantir a sintonia e eficácia da divulgação das
informações para a comunidade universitária.
Aprimorar o fluxo de informações e da qualidade da
comunicação institucional interna.
Acompanhar os registros da Ouvidoria, visando ao
aprimoramento dos serviços ofertados pela IES.

As informações institucionais foram divulgadas nos murais da instituição, postadas em redes
sociais, divulgadas por e-mail bem como em outdoor, de acordo com as demandas de
atualizações e a legislação vigente.
Foram divulgadas todas as informações relevantes, através dos murais, e-mails, redes sociais.
Manutenção de diversos canais de comunicação com a comunidade acadêmica e público
interno (Murais, e-mails, redes sociais, Workplace, Intranet, WhatsApp).
Centralização do canal de comunicação “Fale Conosco”, teve como objetivo de melhorar a
gestão das suas informações, onde são acompanhadas, permitindo que as áreas possam
adotar ações corretivas e preventivas, a partir dos registros.

Comunicação externa
Objetivos do Projeto
Estabelecer parcerias com a comunidade externa.

Ações Realizadas
Realizado convênio com a Santa Casa de Misericórdia, Hospital Dom Pedro de Alcântara, bem
como parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinhas através do Contrato Organizativo de
Ação Pública Ensino-Saúde – COAPES.
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Aprimorar o fluxo de informações e da qualidade da Manutenção de diversos canais de comunicação com o público externo (Campanhas
comunicação institucional externa.
publicitárias na mídia, divulgação em redes sociais, Ouvidoria, etc.),
1.1.2. Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes
Formas de Atendimento
Objetivos do Projeto
Verificar, junto à Gestão da IES, a efetividade das
formas de acesso: vestibular, PROUNI, transferência
externa, transferência interna e portadores de
diploma de curso superior
Acompanhar o atendimento presencial ao Aluno pela
Secretaria Geral Acadêmica e Coordenadores de
Curso.
Acompanhar a efetividade dos serviços prestados
pela Secretaria Virtual.
Acompanhar, junto às Coordenações de Curso e
Gestão da IES, a implementação dos Programas de
Apoio Pedagógico previstos no PDI: Ambientação,
Nivelamento,
Nova
Chance,
Avaliando
o
Aprendizado;
Prepara
AV1,
Convênios,
Complementação Curricular e Recuperação nas
férias.
Acompanhar, junto às Coordenações de Curso e
Gestão da IES, a efetividade dos Programas de Apoio
à Prática Profissional previstos no PDI: Serviço de
Estágios E Empregos E Estácio Carreiras.
Garantir, junto à Gestão da IES a execução dos
Programas de Apoio Financeiro ao Aluno, previstos
no PDI: FIES, PROUNI e Bolsas Institucionais.
Acompanhar a efetividade do Atendimento prestado
pelo NAPI.

Ações Realizadas
Divulgação dos editais no canal de comunicação oficial da Estácio Alagoinhas, com as formas
de ingresso a IES, constando toda documentação necessária para participação do processo.
Manutenção do atendimento presencial agendado para Secretaria, disponível no SIA.
Acesso facilitado a coordenação de Curso (agendamento, e-mails etc.), com divulgação no
mural sobre horários de atendimento.
Disponibilização da Secretaria Virtual, onde o aluno pode solicitar qualquer documento
acadêmico (on line).

O modelo de Ensino não se aplica para o curso de Medicina.

Não se Aplica

A IES aderiu aos programas de financiamentos públicos (FIES e PROUNI) e privada (Banco
Santander – Santander Universidades).
Foram realizados e registrados atendimentos individuais e ações em grupo Núcleo de Apoio
e Atendimento Psicopedagógico (NAAP), para os discentes, docentes e corpo técnico
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administrativo, a exemplo da ação de encerramento do ciclo 2019, denominada: Cuidando de
quem cuida na Estácio.
Manutenção da avaliação do desempenho dos canais de atendimento por meio do processo
Acompanhar a qualidade do telefônico ativo e
de auto avaliação. Os profissionais do atendimento continuam recebendo treinamentos
receptivo prestado ao Aluno
específicos para o setor.
Acompanhar, através dos resultados avaliativos
internos, o índice de satisfação dos Alunos com Foram feitas ações para promover a aproximação com a comunidade discente, no intuito de
relação aos serviços prestados pelo “Estácio conhecer as reais necessidades dos Alunos.
Carreiras”.
Criar formas de verificação, juntamente com a Gestão
Acompanhamento do Índice de Satisfação do aluno, utilizando mecanismos de
da IES, da qualidade do atendimento virtual prestado
acompanhamento do serviço virtual.
ao Aluno.
Criar, juntamente com a Gestão da IES, mecanismos
Utilização de Pesquisas de Satisfação do Aluno, no intuito de garantir o maior aproveitamento
para verificar, periodicamente, a satisfação geral do
possível da IES, com base nos resultados obtidos.
Aluno com o atendimento da IES.
Garantir a implementação de recursos que
Realizada, com a participação do NAAP, ação de promoção da inclusão, envolvendo discentes,
promovam a acessibilidade pedagógica aos alunos
docentes e colaboradores técnico administrativos
com necessidades especiais.
Verificar as condições de mobilidade física:
 Rampas,
 Elevadores
 Piso tátil
Checadas periodicamente as condições de mobilidade física pela gestão da unidade, seguindo
 Sinalização tátil
as normas estabelecidas e verificando necessidades e condições de aprimoramento.
 Mapa tátil
 Vagas reservadas no estacionamento.
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Atendimento Financeiro
Objetivos do Projeto
Verificar a satisfação geral dos alunos com relação à
exatidão dos valores cobrados no boleto e com
relação à clareza e facilidade de entendimento das
informações do boleto.
Verificar a satisfação geral dos alunos com o preço e
a qualidade do serviço prestado, ou seja, com o custobenefício da IES.
Verificar a satisfação com a mensalidade cobrada
pela IES em comparação com as demais instituições
de ensino superior privadas

Ações Realizadas
Divulgação dos valores atualizados e disponibilidade contínua para prestação de
esclarecimento nos espaços de atendimento ao aluno.
Pelo índice de Satisfação do Aluno, buscar melhorias contínuas no ensino, recursos
pedagógicos e infraestrutura, no intuito de garantir ao aluno qualidade compatível com o
custo.
Apresentar diferenciais na instituição, para que o discente sinta-se em um local de excelência
em relação aos demais.

Egressos
Objetivos do Projeto
Criar mecanismos, juntamente com a Gestão da IES,
para acompanhar a atuação dos egressos no mercado
de trabalho.
Aprimorar os canais de comunicação com os
egressos.
Aprimorar os canais de comunicação com os
empregadores/mercado de trabalho.
Acompanhar e atualizar, juntamente com as
Coordenações de Cursos, as informações no site dos
Egressos.
Incrementar a educação continuada dos egressos.

Ações Realizadas
Ainda não temos egressos, pois a unidade foi credenciada em 2018.1
Ainda não temos egressos, pois a unidade foi credenciada em 2018.1
Ainda não temos egressos, pois a unidade foi credenciada em 2018.1
Ainda não temos egressos, pois a unidade foi credenciada em 2018.1
Ainda não temos egressos, pois a unidade foi credenciada em 2018.1
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Acompanhar, juntamente com as Coordenações de
Curso, a atuação dos egressos no ambiente
socioeconômico, visando identificar os alunos a
Ainda não temos egressos, pois a unidade foi credenciada em 2018.1
serem homenageados com a Medalha “Alumini
Diamante”:

3.2 – EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO

3.2.1 – Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Corpo Docente
Objetivos do Projeto
Acompanhar a aplicação do Plano de Cargos e
Salários para os Docentes da Instituição.
Incentivar a participação dos Docentes nos
Programas de Qualificação Docente promovidos pela
EDUCARE - PIQ Formação Continuada
Acompanhar a participação dos docentes no
programa de concessão de bolsas de estudo para a
qualificação docente.
Acompanhar a divulgação da Política de Pessoal com
relação ao Plano de Benefícios

Ações Realizadas
Monitorar a periodicidade da aplicação através do período de contratação do Docente.
Encaminhados e-mails e artes via WhatsApp divulgando os programas disponíveis para
qualificação docente, estimulando o envio de certificado no final de cada curso.
Incentivo a inscrição para o Programa de qualificação Docente através da plataforma
Educare.
Divulgação através de e-mail, palestra e mídias sociais dos benefícios concedidos e
incentivos periodicamente.
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Corpo Técnico-administrativo
Ações Realizadas

Objetivos do Projeto

Acompanhar a aplicação do Plano de Cargos e Objetivo principal do Plano é estabelecer uma política eficaz para a ascensão profissional
Salários para o Corpo Técnico-administrativo da dos seus colaboradores, de acordo com suas aptidões e desempenho; assim como
Instituição.
subsidiar o desenvolvimento no plano de carreiras com vistas a atingir os objetivos da
Empresa, para que todas as regras instituídas como: promoções horizontais e verticais,
critérios e regras para as mesmas, mudança de carreira e etc., tivessem valor legal.
Incentivar a participação dos colaboradores técnicoadministrativos nos Programas de Qualificação
promovidos pela EDUCARE.
Acompanhar a participação dos colaboradores
técnico-administrativos no programa de concessão
de bolsas de estudo para a pós-graduação lato e
stricto sensu.
Acompanhar a divulgação da Política de Pessoal com
relação ao Plano de Benefícios

Divulgação de cursos pelo núcleo de Gente e Gestão para os colaboradores.

Monitorar o calendário acadêmico para incentivar os colaboradores através de
comunicação interna a realizar a inscrição e direcionar para o NAAP caso haja necessidade
de direcionamento ou orientação vocacional.
Divulgação através de e-mail, palestra e mídias sociais dos benefícios concedidos e
incentivos periodicamente.

3.2.2 – Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Objetivos do Projeto

Ações Realizadas

Garantir a representatividade de todos os segmentos Todos os segmentos têm participação ativa no CONSU.
da comunidade acadêmica previstos no Regimento
da IES.
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Zelar pela aplicação do Regimento/Estatuto

Fiscalização e acompanhamento constante do cumprimento das Normas vigentes
Regimento Interno.
Divulgar os Colegiados existentes para a Comunidade Disponibilização das ATAS de reuniões do Colegiado para a comunidade Acadêmica
Acadêmica
Garantir a divulgação à comunidade acadêmica, das As Resoluções foram divulgadas nos murais da instituição.
principais resoluções dos órgãos Colegiados
(CONSEPE E CONSUNI), visando à transparência das
informações.
Verificar, juntamente com o Regulatório, a As ATAS foram encaminhadas para o Regulatório Nacional com cópia para a CPA.
elaboração das Atas dos Conselhos.
Acompanhar a efetividade da atuação dos NDEs e A atuação do NDE e Colegiado do curso, bem como sua efetividade está evidenciada nas
Colegiados de Curso.
respectivas atas das reuniões.
Garantir a atuação efetiva de todos os membros Os membros da CPA atuaram efetivamente e registraram através de fotos e Atas. Os
designados para a CPA.
representantes discente participaram das reuniões e das ações de divulgação para
adesão à avaliação institucional, propostas pela CPA. As representantes da sociedade civil
participaram ativamente das reuniões bem como acompanharam o desenvolvimento das
ações da instituição relacionadas ao social.
Garantir a representatividade de todos os segmentos Existe, desde o credenciamento, uma reunião semanal denominada Gestão de
da comunidade acadêmica, equilibradamente, de Desenvolvimento Operacional (GDO) onde todos os representantes de cada segmento
modo que não haja preponderância de nenhum participam apresentando através de slides, ações implantadas, ações a implantar, pontos
segmento sobre os demais.
de atenção e ações em andamento. Desta forma evidencia-se a importância e atuação de
cada segmento.
Garantir a elaboração das atas das reuniões da CPA. Todas as reuniões da CPA foram registradas por ATAS e anexadas à pasta da referida
Comissão, além de encaminhadas por e-mail para a Coordenação geral da CPA (Estácio).
Monitorar, juntamente com a Gestão da IES, os Realizadas reuniões com os diversos segmentos, para divulgação da pesquisa de clima
resultados da Pesquisa do Clima Organizacional.
Propor ações de melhoria, com base nos resultados As ações de melhorias foram sugeridas através de um plano de ação elaborado pela CPA,
avaliativos internos e externos.
com base nos resultados avaliativos internos e externos, divulgados no mural de CPA e
apresentado a gestão institucional.
Acompanhar e divulgar a implementação das ações Houve o acompanhamento da resolução das ações propostas no plano de ação elaborado
de melhoria.
pela CPA e as implementações identificadas foram apresentados através de exposição no
referido mural e reuniões com os discentes, registradas por fotos e lista de frequência.
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Monitorar, juntamente com a Gestão da IES, as Realizado tratamento técnico para preservação e disseminação dos itens bibliográficos
condições da guarda do Acervo Acadêmico.
tanto no suporte físico como no virtual.

3.2.3 – Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

Objetivos do Projeto

Ações Realizadas

Desenvolver ações para o combate à inadimplência.

Definição de práticas para redução de inadimplência (negociação) em reuniões de GDO
(Gestão de Desempenho Operacional), acompanhamento quinzenal dos pagamentos
realizados pelos alunos pela secretaria. A IES também conta com a empresa especializada
em cobrança e negociação de débitos para diminuir a inadimplência dos discentes.

Garantir a divulgação das propostas aos alunos

São divulgadas as propostas de regularização dos débitos aos alunos no ambiente virtual,
nos murais, e-mails e divulgação em sala de aula.

Estabelecer meios de comunicação eficazes para a As divulgações são realizadas por e-mails individuais, no mural de Informações
divulgação dos procedimentos financeiros.
Financeiras, no ambiente virtual, no atendimento presencial na secretaria.
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4 - Síntese dos Eixos 1, 2 e 5 – Principais ações realizadas - 2019

EIXO 1
 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

EIXO 2
 Dimensão 1: Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional


Dimensão 3: Responsabilidade Social
na Instituição

EIXO 5
 Dimensão 5: Infraestrutura

Principais ações realizadas
Reuniões periódicas com coordenações de
curso, período, eixos e disciplinas, contando com
a participação docente.
Principais ações realizadas
Reuniões entre coordenações, NDE e Colegiado,
efetivadas para verificação e discussão das
propostas do PDI.
Recebimento do selo de sustentabilidade e
responsabilidade social, válido até outubro de
2020.
Principais ações realizadas
- Abertura de chamados via leankeep, para
resolução de não conformidades;
- Acompanhamento por setores pelos
respectivos responsáveis, para solicitação de
reparos quando necessário.
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5. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Considerando os critérios definidos pela Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e
pela Lei 10.861/04, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e
diretrizes estabelecidas no PDI da IES (Consolidar a cultura da avaliação institucional), a partir de 2018,
iniciou-se o processo de autoavaliação da Estácio Alagoinhas. Esse processo de autoavaliação,
realizado com a coordenação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e com a participação e
envolvimento de toda comunidade acadêmica – e com o apoio da alta gestão – foi desenvolvido
segundo metodologia específica, já apresentada neste Relatório.
Análise da CPA:
O Eixo 3 envolve a dimensão 2 tratando de Ensino, Pesquisa e Extensão, dimensão 4 com Comunicação
com a Sociedade e dimensão 9 com abordagem sobre Políticas de Atendimento aos Estudantes.
De acordo com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e com o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES, a CPA conduz o processo de autoconhecimento da
Instituição que envolve a análise das atividades acadêmicas desenvolvidas por diferentes atores ao
longo do ano, tais como: gerência acadêmica, gestores do campus, Coordenação de Curso, docentes e
discentes. Portanto, trata-se da oportunidade de avaliar a qualidade da Instituição, que deve estar
baseada nos resultados das avaliações externas e internas, bem como em informações coletadas e
organizadas a partir do PDI, transformando-os em conhecimento e possibilitando sua apropriação
pelos atores envolvidos, por meio do ensino, pesquisa e extensão.
Neste contexto, as ações de melhoria a serem implementadas pela Instituição dependem de sua
própria compreensão e de seu autoconhecimento e buscam ser consolidadas através deste Relatório.
Em 2019, foram realizados na IES, pela CPA, os procedimentos relacionados à divulgação da Avaliação
Institucional (e-mail marketing de sensibilização; visita em salas de aula para divulgar os períodos de
realização da avaliação interna, bem como para apresentar os resultados da avaliação, mantendo a
comunicação contínua com a Sociedade) e, ainda, a realização de reuniões com os discentes e/ou seus
representantes, docentes e colaboradores administrativos; tais reuniões foram documentadas por
fotos, atas e listas de presença.
No que se refere ao Eixo 4 são abordadas as Políticas de Gestão com dimensões 5, 6 e 10, a dimensão
5 tratando sobre Políticas de Pessoal, a dimensão 6 com a organização e Gestão da IES e a dimensão
10 trazendo as questões sobre Sustentabilidade Financeira, cuja abrangência trata da
Responsabilidade Social, e considera especialmente a contribuição da IES em relação à inclusão social,
ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural, além da formação do profissional numa dimensão técnica e humana.
Contempla o compromisso social da ESTÁCIO ALAGOINHAS como portadora da educação como bem
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público e expressão da sociedade democrática e pluricultural, com respeito e solidariedade pelas
diferenças.
Dessa forma, para atender ao compromisso firmado, foram propostas de maneira constante, durante
o ano de 2018, atividades de enriquecimento cultural, buscando fortalecer as políticas institucionais
voltadas para processos de inclusão social. Além disso, buscou-se aprimorar ações sociais, articulandoas ao Ensino, Pesquisa e à Extensão, com ênfase ao resgate e valorização do contexto histórico-social
da comunidade. Importante esclarecer que, considera-se Extensão todas as atividades promovidas
pela IES visando atender à comunidade acadêmica e à comunidade externa, estabelecendo algum
vínculo com as necessidades, demandas e desenvolvimento do seu entorno social.
Embora o período de realização da avaliação institucional discente e docente coincida com outros
processos acadêmicos, a comunicação eficiente entre a CPA e a comunidade acadêmica contribuiu
para o fortalecimento da cultura e importância da avaliação institucional em prol de busca de
melhorias para a instituição. As fragilidades apontadas nos resultados da avaliação interna foram
destacadas no plano de ação de CPA, sendo umas do eixo 3 e outras do 4, a exemplo do ambiente
virtual, dos processos financeiros e da satisfação geral conforme evidenciado no presente relatório e
anexos.
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6. AÇÕES DE MELHORIA COM BASE NA ANÁLISE
EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS


Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

Ensino - Graduação
Aspecto
Atualização e divulgação dos PPCs.

Programas de Apoio ao discente.

Organização e desenvolvimento das Atividades
Acadêmicas Complementares (AACs)

Ações previstas
Reunião entre Coordenação de curso, Núcleos,
Coordenação de Eixo e Período, para discussão
e atualização do PPC e também disponibilização
do mesmo na Biblioteca e coordenação do
curso.
Atendimentos
NAAP,
divulgação
de
informações nos murais, encaminhamentos
para outro profissional fora a instituição quando
necessário e ações individuais e em grupos.
Divulgação de informações nos murais e por email
- Semana de boas-vindas dos calouros e
veteranos;
- Primeiro Simpósio de Urgência e Emergência
de Alagoinhas;
- Oficina Stop the bleed;
- Segunda Jornada Científica da Estácio
Alagoinhas.
Lançamento do edital da Monitoria e Grupos de
Estudo e Pesquisa na primeira semana de
fevereiro de 2020.

Divulgação dos critérios de Avaliação e regras
para
as
Atividades
Acadêmicas
Complementares, TCC, Extensão, Iniciação
Científica e outros.
Cenários das atividades práticas existentes e Efetivar o contrato com o Hospital Regional
organização de novos cenários.
Dantas Bião;
Aquisição de novos materiais para o Laboratório
de Habilidades e Simulação - LHS
Material didático das disciplinas

Disponibilização de Recursos pedagógicos
como: itens de laboratório, acesso às
plataformas virtuais e acervo físico.
Estágio Curricular/Supervisionado dos Cursos.
Atividades práticas e de observação no IML e
Unidades de Saúde, de acordo com cada
período.
Preparação para o mercado de trabalho
Todas as ações mencionadas que envolveram os
alunos foram discutidas e planejadas
objetivando preparação para o mercado de
trabalho, em consonância com o PPC do Curso.
Impacto dos resultados das avaliações internas Os impactos foram evidenciados através da
e externas sobre as ações desenvolvidas pelos avaliação realizada e descrita pelos representas
cursos.
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discente em reuniões com a coordenação do
curso de Medicina.
Divulgação das Ações de Melhoria implantadas Ações de melhorias registradas por fotos,
nos Cursos
divulgadas nos murais e redes sociais.
Capacitação Docente
Palestras e cursos promovidos pelo NAPED,
além dos cursos do EDUCARE.
Acompanhamento e avaliação do trabalho Reuniões
periódicas
entre
NAPED,
docente
Coordenações da área acadêmica e docentes no
sentido de verificar ações desenvolvidas e
discutir ações de melhorias necessárias.
Acompanhamento
do
trabalho
dos Discussão semanal nas reuniões de Gestão de
Coordenadores de Curso.
Desempenho Acadêmico (GDA)
Ensino – Pós-graduação
Aspecto

Ações previstas

Ações que articulem a graduação e a pós- A unidade disponibiliza graduação e Pósgraduação.
graduação EaD. Será feita a divulgação do
portfólio de Pós-graduação para os alunos de
graduação para identificação dos cursos afins.
Apresentação dos cursos de Pós-graduação aos Divulgação do portfólio de pós-graduação.
alunos da Graduação.

Pesquisa/Iniciação Científica
Aspecto
Engajamento de alunos e professores dos cursos
de Pós-graduação e Graduação nos Programas
de Iniciação Científica.

Ações previstas
Participação do Programa PIBIC, onde a Estácio
Alagoinhas disponibilizará uma cota para dois
docentes, sendo que cada projeto poderá ter
quatro participantes discentes.
Produção acadêmica discente e docente Promoção
seminários
acadêmicos
e
(incremento e divulgação)
participação em eventos externos, a exemplo de
Simpósios e congressos.
Produção de conhecimento articulado às Continuação do Projeto em andamento,
necessidades sociais.
denominado Educação em saúde em
comunidades Quilombolas.
Extensão
Aspecto

Ações previstas

Articulação entre Extensão e a comunidade.

Visitas em comunidades quilombolas e Escolas
da Rede Pública de Alagoinhas.

Planejamento e divulgação das Atividades de Realização de reuniões para alinhamento das
Extensão alinhadas aos PPCs.
atividades e formas de divulgação das mesmas.
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Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

Aspecto

Ações previstas

Atualização permanente das informações Intensificar e consolidar as práticas de
institucionais, na Internet e na própria IES.
comunicação externa e procedimentos de
controle sobre a eficácia das práticas
utilizadas.
Divulgação das informações para a comunidade Produzir materiais gráficos impressos, visando
universitária.
garantir a entrega e sustentação das
informações e campanhas institucionais.
Fluxo de informações e qualidade da Estabelecer processo contínuo e dinâmico de
comunicação institucional interna e externa.
interação entre os discentes, os docentes,
colaboradores e sociedade.
Ouvidoria
Agir de modo proativo nas identificações de
pontos de atenção, contribuindo para melhoria
dos serviços prestados.
Parcerias com a comunidade externa.
Melhorar relacionamento com a comunidade
externa e facilitar o acesso aos cursos da IES.



Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes

Discentes
Aspecto

Ações previstas

Formas de Acesso à IES.

Manter as divulgações dos Editais através dos
diversos canais de comunicações oficiais da IES
das formas de ingresso (Vestibular/ENEM,
Transferência Externa e Segunda Graduação.
Realizar melhorias nas práticas de atendimento
ao discente (identificada nos processos de
autoavaliação). Fortalecer o Programa de
Capacitação para a equipe de atendimento.
Realizar manutenção do espaço de
atendimento ao aluno, com acesso a todos os
tipos de informações de acompanhamento
acadêmico, financeiros e solicitação de
documentação.
Implantação do programa: Seu padrinho é um

Atendimento presencial ao Aluno.

Atendimento Virtual ao Aluno.

Programas de Apoio Pedagógico

veterano. Ação referente ao apoio que os
alunos veteranos darão aos calouros em
Monitoria.
Programas de Apoio Acadêmico

Aumento do quantitativo de monitorias a
serem ofertadas.

36

Programas de Apoio à Prática Profissional

Visitas técnicas

Programas de Apoio Financeiro

Apoio aos programas de bolsas e inclusão do
Ministério da Educação - FIES e PROUNI.
Oferecer bolsas PROUNI e FIES, buscando
aprimorar o papel social desenvolvido pela
instituição.
Serviço de Apoio Psicopedagógico
Atendimentos individuais e ações em grupo a
serem realizadas pelo Núcleo de Apoio e
Atendimento Psicopedagógico (NAAP), para os
discentes, docentes e corpo técnico
administrativo.
Atendimento telefônico receptivo e ativo.
Dar continuidade aos investimentos nos setores
de atendimento telefônico receptivo aos
discentes.
Atendimento Virtual
Promover disponibilidade de canais de
relacionamento para detectar as necessidades
dos discentes.
Satisfação com os serviços do “Estácio Carreiras” Promover um ambiente de integração
Empresa-Escola, através do “Espaço Carreiras”,
que tem a finalidade de encontrar
oportunidades de estágios e empregos, em
empresas.
Promoção de Acessibilidade e de Atendimento A Unidade Alagoinhas segue às normas de
Prioritário aos PNES
dispõe de infraestrutura adequada propiciando
acessibilidade, bem como

Atendimento financeiro
Aspecto
Exatidão dos valores cobrados no boleto.

Ações previstas
Garantir regularidade nos valores que são
cobrados nos boletos de mensalidades
Percepção do custo-benefício da IES.
Sensibilizar e conscientizar os discentes dos
investimentos que são realizados na
infraestrutura e nos recursos pedagógicos.
Satisfação com a mensalidade cobrada pela IES Promover esclarecimento aos discentes sobre
em comparação com as demais IES.
parte da receita é investida nas melhorias
contínuas para garantir a Sustentabilidade
Financeira e o Crescimento da Instituição.
Clareza e facilidade de entendimento das Garantir clareza e transparência da equipe de
informações do boleto para pagamento.
atendimento sobre detalhamento dos boletos
para os discentes.
Processos financeiros da Estácio.
Realizar ações para garantir a adesão aos
produtos financeiros.

Egresso
Aspecto

Ações previstas
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Acompanhamento dos egressos.
Site dos Egressos (atualização e divulgação)
Incremento da educação continuada.
Avaliações realizadas pelos egressos.
“Programa Alumini Estácio”

A unidade ainda não possui alunos egressos. Foi
credenciada em 2018.1
A unidade ainda não possui alunos egressos. Foi
credenciada em 2018.1
A unidade ainda não possui alunos egressos. Foi
credenciada em 2018.1
A unidade ainda não possui alunos egressos. Foi
credenciada em 2018.1
A unidade ainda não possui alunos egressos. Foi
credenciada em 2018.1

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO


Dimensão 5: Políticas de Pessoal

Corpo Docente
Aspecto
Plano de Carreira Docente.

Ações previstas
O Plano de Carreira Docente já existe. Será feita
a divulgação para os novos docentes.
Capacitação Docente.
Serão realizadas capacitações docentes,
promovidas pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e
Experiência Docente.
Programa de RV.
Divulgação do Programa de RV, através de email.
Bolsas de estudo.
As bolsas continuarão sendo disponibilizadas
cada entrada de nova turma.
Política de Pessoal com relação ao Plano de Divulgação e explicação sobre o Plano de
Benefícios
Benefícios através de CI.

Corpo Técnico-administrativo
Aspecto

Ações previstas

Plano de Carreira do Corpo Técnico- Divulgação dos critérios de meritocracia
administrativo
Programas de capacitação/qualificação
Divulgação dos cursos na plataforma Educare e
Bolsas de estudo.
Programa de RV
Divulgação do Programa de RV, através de email.
Bolsas de estudo.
As bolsas continuarão sendo disponibilizadas
cada entrada de nova turma.
Política de Pessoal com relação ao Plano de Divulgação e explicação sobre o Plano de
Benefícios
Benefícios através de CI.
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

Aspecto
Órgãos Colegiados

Ações previstas
Reuniões periódicas e socialização das decisões
nos murais da unidade.
Regimento/Estatuto
Atualização dos regimentos e aprovação pelos
Conselhos superiores da IES.
Regulamento Interno dos Conselhos
Atualização dos regimentos e aprovação pelos
Conselhos superiores da IES.
Atas das reuniões dos Conselhos
Elaboração e divulgação das ATAS.
Divulgação dos Colegiados existentes para a Apresentação dos Colegiados na semana
Comunidade Acadêmica.
acadêmica e divulgação nos murais.
NDE e Colegiados de Curso
Apresentação do NDE e Colegiados na semana
acadêmica e divulgação nos murais
CPA
Reuniões com a gestão para alinhamento das
questões referentes aos itens do Plano de Ação.
Clima Organizacional
Realização mensal de reuniões de Clima para
avaliação e discussão de estratégias de
melhorias.
Registros e Acervo acadêmico
Monitoramento periódico em consonância com
as especificações e normas sobre Acervo
Acadêmico.



Dimensão 10: Sustentabilidade financeira

Aspecto

Ações previstas

Inadimplência

Aprimorar técnicas para evitar inadimplência
e verificar possíveis recursos financeiros
adequadas e consolidadas na Instituição.

Divulgação dos procedimentos financeiros

Organizar encontros dos discentes com Gestor
da unidade e Coordenadora de Relacionamento.
Enviar

informações

pelos

canais

de

comunicação institucional (Murais, e-mails,
ambiente virtual).
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RESULTADOS DO QUESTIONÁRIOS SOCIOCULTURAL 2019
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7. ANEXOS
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AUMENTO DO QUANTITATIVO DE MESAS E CADEIRAS NA CANTINA
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXPOSTOS NO MURAL DA CPA
APRESENTAÇÃO PARA OS ALUNOS

COPIADORA
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