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RESUMO 

 
Este é primeiro relatório de Autoavaliação Institucional da Faculdade Estácio de Juazeiro – ESTÁCIO 
JUAZEIRO credenciada pela Portaria Nº 275, de 27 de março de 2018. O presente relatório constitui-se o 
Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 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 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. A Coordenação de Curso de Medicina, NDE, 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: realizar avaliação externa junto à comunidade através de um questionário padrão utilizando os 
resultados para a construção/reconstrução do planejamento institucional, contratação de assessoria de 
imprensa para intensificar e diversificar as ações de comunicação e integração externa no que se refere 
às atividades desenvolvidas e missão da IES na região, confecção de um banner e exposição dos 
resultados da autoavaliação em local de fácil acesso com as evidências encontradas incluindo as 
fragilidades e as ações de melhoria desenvolvidas, atualização da home page da CPA local, construção 
semestral de um jornal eletrônico com as ações gerais desenvolvidas pela IES, envio do formulário ao 
coordenador de Curso de Medicina com a síntese das ações a serem realizadas a partir das sugestões 
recebidas, melhorar o servidor de internet da IES que costumeiramente necessita de ajustes, o que 
dificulta o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, realizar atividades e oficinas de capacitação aos 
docentes pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente – NAPED  sobre processos avaliativos 
e metodologias ativas, discutindo as potencialidades e fragilidades para que as ações sejam fomentadas 
e planejadas visando a melhoria do Projeto Pedagógico do Curso - PPC, concretização da revista Científica 
de Saúde, Ambiente e Sociedade no formato eletrônico, constituição do Comitê de Ética e Pesquisa da 
IES, fortalecer a política e execução das práticas dos programas de extensão e iniciação cientifica bem 
como a criação do mural para reunir todas as informações (editais, oportunidades de financiamento e 
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parcerias) a fim de divulgá-las de forma ampla para toda a comunidade acadêmica, proporcionar maior 
envolvimento e participação da comunidade externa nos eventos realizados pela IES. Garantir, junto ao 
Coordenador do Curso de Medicina atividades/eventos com temas relacionados à inclusão e 
responsabilidade Social, desenvolvimento regional e nacional alinhado área de conhecimento e perfil de 
formação pretendida pelo curso. Nesse sentindo, ressalta-se que a avaliação interna é processo ativo na 
ESTÁCIO JUAZEIRO realizado através de programa eletrônico de avaliação para a participação de 
discentes e docentes. Em 2018.1, a IES obteve 84% % de adesão do corpo discente a adesão de 100% do 
corpo docente à Avaliação. Em 2018.2, a IES obteve 95% de adesão do corpo discente, a adesão de 100 
% do corpo docente e a adesão de 91% % do Corpo Técnico-administrativo.  
 
Entre as potencialidades apontadas nos processos de avaliação interna 2018, destacam-se: formalização 
da CPA e utilização dos resultados do processo de autoavaliação como referência para a definição de suas 
metas organizacionais, mobilização por parte da CPA através de reuniões com todos os segmentos da IES 
para o fortalecimento da cultura da avaliação e adoção de planos de ação visando a execução das 
melhorias. Criação de Projetos de Pesquisa, do Comitê Institucional de Iniciação Científica com dois 
projetos em andamento além de três projetos de extensão acadêmica no primeiro ano do Curso, oferta 
diversificada das Atividades Acadêmicas Complementares - AACs, criação do Programa de Monitoria do 
Curso de Medicina, constituição no Núcleo de Apoio de Experiência Docente – NAPED a fim de 
desenvolver o Programa de Capacitação Docente, constantes atividades desenvolvidas pelo Núcleo de 
Apoio Psicopedagógico ao Estudante - NAPE, protocolado ao Sistema e-MEC os Cursos de Graduação de 
Enfermagem e Fisioterapia, instalações das catracas eletrônicas para o controle de acesso a IES, aquisição 
de livros para biblioteca e instalação do Laboratório de Microscopia II.  
 
Como fragilidades, podemos apontar: poucas ações de comunicação e integração com a comunidade 
externa, não implantação em formato definitivo da cantina e copiadora o que tem gerado o aumento do 
índice de insatisfação discente, queda da rede de internet que dificulta o acesso ao ambiente virtual de 
aprendizagem, pouca capacitação pedagógica aos docentes para torná-los melhores preparados para 
realização dos processos de avaliação e em novas estratégias de aprendizagem, propiciar maior 
integração dos projetos de extensão com Responsabilidade Social e demandas regionais juntamente com 
as iniciativas da Instituição e buscar estabelecer convênios para cooperação com ONGs. 
 
Um resumo desse Relatório, com as principais informações e resultados do processo de autoavaliação da 
IES será 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 da 

Estácio Juazeiro 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. 

Ainda nesse capítulo, por se tratar de um Relatório Integral, a IES entende que devem estar 

contempladas as ações de melhoria voltadas, nesse último ciclo (2015, 2016 e 2017), para os 5 

(cinco) Eixos do SINAES.  Assim, os quadros representam a síntese dessas ações, por 

Eixo/Dimensão.  
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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. 

 

Ressalta-se que este é primeiro relatório de Autoavaliação Institucional da Faculdade Estácio de Juazeiro 

(1º Relatório Parcial - documento corrente), referente ao ano de 2018, postado no sistema e-MEC, em 

2019, engloba as informações dos Eixos 1 e 2 do SINAES, as ações empreendidas pela IES, na forma de 

uma exposição clara e específica dos eixos trabalhados. O presente documento exibe, ainda, uma breve 

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

 

No primeiro semestre de 2018 o Conselho de Administração Superior lançou o edital para o recrutamento 

de voluntários para iniciar o processo de implantação da Comissão Permanente de Avaliação - CPA. Esta 

comissão elaborou um Regulamento da CPA, bem como o Edital para Eleição dos membros da Comissão. 

Foi realizado o processo eleitoral e eleitos e a Portaria dos seus membros foi reconhecida pela Direção 

Geral da Faculdade. A partir disso, a CPA inicia os trabalhos conforme registros constantes no Anexo 1. 

 

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

fortalecimento da cultura da avaliação e adoção de planos de ação visando a execução das melhorias, 

criação de Projetos de Pesquisa, com dois projetos em andamento além de três projetos de extensão 

acadêmica no primeiro ano do Curso, oferta diversificada das Atividades Acadêmicas Complementares 

(AACs), criação do Programa de Monitoria, protocolado junto ao Sistema e-MEC a solicitação dos Cursos 

de Graduação de Enfermagem e Fisioterapia, constituição no Núcleo de Apoio de Experiência Docente – 

NAPED, instalações das catracas eletrônicas para o controle de acesso a IES, aquisição de livros para 

biblioteca e a instalação do Laboratório de Microscopia II.  

 

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

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: 

 

Figura 1: Cálculo Simples para o cálculo do Índice de Satisfação de Alunos - ISA 

 
 

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

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

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

avaliação, como as ações já elencadas acima.  

 

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

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

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

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

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

elaboração de planos de ação. 

 

Enquanto Instituição de Ensino Superior que visa à excelência acadêmica, a Estácio Juazeiro 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 pelos seguintes membros, 

conforme Regimento próprio, sendo dois representantes do corpo técnico-administrativo, dois 

representantes docentes, dois representantes discentes, dois representantes da sociedade civil 

organizada e pela coordenação. 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.  
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São objetivos da Ouvidoria: (a) Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços 

prestados pela IES e os diversos segmentos de gestão administrativa, acadêmica e financeira da IES; (b) 

Contribuir para a solução de problemas administrativos, acadêmicos e financeiros, oferecendo à 

comunidade acadêmica informações e orientações sobre a legislação e as normas internas vigentes; (c) 

Estabelecer processo contínuo e dinâmico de interação entre os discentes, os docentes, a gestão 

administrativa e acadêmica e a sociedade em que se insere a IES; (d) Contribuir para a melhoria dos 

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

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

indicando as ações e as alternativas retificadoras desses procedimentos; (e) Agir de modo proativo em 

relação a atos e procedimentos administrativos e/ou acadêmicos que se mostrem incompatíveis com o 

direito do usuário à informação e com a qualidade na prestação dos serviços.     

 

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

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

- Denúncias 

- Insatisfações 

- 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 da Faculdade Estácio de Juazeiro 

 

A Faculdade Estácio de Juazeiro – Estácio Juazeiro foi credenciada pela Portaria Nº 275, de 27 de março 

de 2018, firmando um compromisso com a Sociedade e o Ministério da Educação através de elementos 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx
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que possam fortalecer as políticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão no município de Juazeiro, 

Estado da Bahia. 

 

A Estácio Juazeiro baseia-se na visão de que as Instituições de Ensino Superior devem ter um 

compromisso efetivo para com o desenvolvimento das regiões em que atuam, buscando não só o 

atendimento das vocações regionais, mas o desenvolvimento de novas perspectivas que estimulem a 

atividade econômica, social e cultural de sua área de abrangência. Ressalte-se, ainda, o papel que 

exercem como instrumento de democratização das oportunidades sociais. 

 

Alicerçada nessa proposta de implantação e visando desenvolver seu crescimento calcado em 

Desenvolvimento Social, a Faculdade Estácio de Juazeiro concorreu ao chamamento público do Edital nº 

06/14, para seleção de propostas de autorização de funcionamento do Curso de Medicina nos municípios 

selecionados no âmbito do Edital nº 03/13. 

 

Em 27 de março de 2018 foi publicada a Portaria Nº 220 na qual autoriza a Faculdade Estácio de Juazeiro 

iniciar suas atividades conforme a Lei n°12.871 de 22 de outubro de 2013. Em abril inicia a primeira turma 

do Curso de Medicina referente o Programa “Mais Médicos”, com a finalidade de formar recursos 

humanos, na área médica, para o Sistema Único de Saúde (SUS). Esta apresenta entre os seus objetivos, 

o aprimoramento da formação médica, fortalecendo a integração ensino serviço e facilitando a política 

de educação permanente no Sistema Único de Saúde (SUS). 

  

Assim, a Faculdade Estácio de Juazeiro fundamenta seu Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

numa perspectiva de desenvolvimento social, e pretende, futuramente, ampliar a oferta de cursos na 

área da saúde, mediante a autorização de funcionamento dos cursos de graduação em Enfermagem e 

Fisioterapia, bem como de cursos de pós‐graduação lato sensu em saúde considerando seus princípios de 

inovação, dinamismo e atendimento permanente às necessidades e expectativas da sociedade no que 

tange à educação superior. 

 

A IES, comprometida em desenvolver projetos e ações, almeja, através do PDI, sua projeção de 

desenvolvimento nas áreas de Ensino – Graduação, Graduação Tecnológica, Pós-graduação Lato Sensu – 

Pesquisa; Extensão; gestão de recursos humanos; qualificação e capacitação do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo; compromisso social e acadêmico com o corpo discente; política de comunicação 

interna e externa; responsabilidade social; infraestrutura física; sistema de autoavaliação; e 

sustentabilidade financeira.  

 

Todas as atividades traçadas para essas áreas estão fundamentadas no respeito à identidade institucional 

e ao seu compromisso com a qualidade, considerados pela Faculdade Estácio de Juazeiro como patamares 

fundamentais para a democratização do ensino superior. Ressalta-se ainda que todo o processo seguiu 

os princípios contidos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES – instituído pela 
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Lei nº. 10.861 de 14 de abril de 2004. No primeiro ano, a IES cumpriu as diretrizes estabelecidas pelo MEC 

para a contratação de seus professores conforme Tabela 1.  Atualmente, a Instituição apresenta o 

seguinte quadro docente quanto à titulação e regime de trabalho: 

 

Tabela 1: Titulação e Regime de Trabalho do Corpo Docente - 2018 

TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 

TITULAÇÃO  Qtd % REGIME DE TRABALHO Qtd % 

Doutor 04 46,1 Tempo Integral - TI 02 15,4 

Mestre 06 30,8 Tempo Parcial - TP 11 84,6 

Especialista 03 23,1 Horista - H 0 0 

TOTAL  100  Total   100 

 

Em relação a estrutura física, a ESTÁCIO JUAZEIRO dispõe de espaços que incluem auditório, 

biblioteca, área de convivência e cantina. O Curso de Medicina dispõe de nove laboratórios conforme 

Quadro 1, além das Unidades Básicas de Saúde (Figura 1) como cenários para aulas práticas. 

 

Quadro 1: Laboratórios específicos do Curso de Medicina 

Anatomia Humana I 
 

 

Imaginologia –  
Anatomia Humana II 

 

Microscopia I 
 

 
Microscopia II 

 
 

Sala de Preparo Anatômico 

 

Multiuso II 

 
Multiuso I 

 

Sala de preparo 

 

Simulação e Habilidades 
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Em relação aos cenários de Prática da disciplina de Saúde da Família totalizam seis Unidades Básicas de 

Saúde: CAIC, Santo Antônio, Ato da Maravilha, João Paulo II, Piranga e Argemiro conforme Figura 2: 

 

Figura 2: Mapa das Unidades Básicas de Saúde do Curso de Medicina - 2018 

 

 

1.2  Cursos ofertados (quadro atual) 

 

Em 2018, a IES possui 54 alunos, 13 docentes, 11 colaboradores administrativos, e oferece o Curso de 

Graduação em Medicina. Destacamos que o curso desta IES funciona de forma regular, conforme previsto 

no Ato Regulatório expedido pelo MEC, conforme Quadro  abaixo. 

 

 

 

 

Quadro 2: Portaria do Ato Regulatório do Curso de Medicina 

CURSO 
AUTORIZAÇÃO 

(Portaria nº) 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

Medicina 
Portaria Nº 

220, de 
27/03/2018 

--------- -------------- 

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

 

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

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), dentre os indicadores de qualidade do ensino 

superior, destaca-se que os estudantes do Curso de Medicina da Estácio Juazeiro são dispensados da 

prova conforme os termos do art. 5º, § 5º, da Lei nº 10.861, de 2004, e em consonância com o art. 58 da 

Portaria Normativa Nº 840, de 24 de agosto de 2018 republicada em 31/08/2018. 

 

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

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

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

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

Objetivos Específicos, a Autoavaliação Institucional visa:  

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

da autocrítica e revisão das ações projetadas;  

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

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

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

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

do Projeto Institucional;  

6. Fortalecer o compromisso social da Instituição; e  

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

 

 

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 atualmente é composta, pela coordenação Bruna Angela Antonelli e, pelos seguintes 

membros:  

 

I. Representante(s) do corpo docente: Denise Castro Parente e Mariana Gama e Silva 

II. Representante(s) do corpo discente: Geyse Maria Dantas Moura e Laura Monique Gomes Sá 

III. Representante(s) do corpo técnico-administrativo: Milene dos Santos Costa e Ricledson 

Arcanjo Barreto 

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

de Lucena Andrade e Ieda Silva Bonfim 

 

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

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

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.  
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- 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/unidade (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 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) 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 do PPC e oportunidades/necessidades de melhoria 

de serviços e infraestrutura. As informações divulgadas para Coordenação de Curso 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  
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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 

dimensões que dizem respeito à IES, ao curso 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. 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 
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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 a Coordenação de Curso e para os Gestores, é feita uma reflexão com os docentes (e 

Coordenação) 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 

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. A Coordenação de Curso de Medicina, 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 do Curso 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 a Coordenação do Curso 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 do curso ofertado e 

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

de Colegiado do 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 
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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, coordenação, docentes, colaboradores e os representantes de turma. 

  

 

2.4  Elaboração do Relatório de Autoavaliação   

 

Este é primeiro Relatório de Autoavaliação Institucional da Faculdade Estácio de Juazeiro elaborado pela 

CPA. Ressalta-se que o presente relatório bem como os parciais e finais serão postados anualmente no 

sistema e-MEC, no prazo previsto pela legislação vigente, apresentando os resultados da Autoavaliação 

Institucional realizada, com base nas avaliações internas e externas.   

 

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

às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante instrumento para a tomada de 

decisões da IES e deve estar retratado nos referidos Relatórios, contribuindo para o processo de gestão 

e evolução da IES. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

avaliativos promove significativos avanços para a ESTÁCIO JUAZEIRO 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 
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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 (coordenação, 

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 JUAZEIRO 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. 

Ações realizadas: 
- Constituição da CPA conforme 

disposto pelo SINAES/INEP em 
acordo com o PDI da IES. 

- Execução de cronograma de 
atividades da CPA as quais 
incluem o acompanhamento e o 
desenvolvimento dos processos 
avaliativos interno/externo e 
divulgação dos resultados 
obtidos a toda comunidade 
acadêmica. 

- Realização de reuniões da CPA e 
comunidade acadêmica com o 
objetivo de mediar o Programa 
de Autoavaliação Institucional 
para o autoconhecimento 
institucional e o aprimoramento 
da qualidade da gestão, em suas 
dimensões política, acadêmica e 
administrativa registradas em 
atas. 

- Realizar avaliação externa 
para a construção / 
reconstrução do 
planejamento institucional. 

 
- Alcance da divulgação da 

Missão da IES na região 
(necessidade de intensificar 
e diversificar as ações de 
comunicação e integração 
externa). 

 

- Estimular maior articulação 
do PDI com a gestão 
acadêmica, principalmente 
com relação à atuação do 
Colegiado do Curso e 
Conselhos na discussão de 
melhorias no ensino. 

- A CPA setorial é responsável pela 
documentação (atas, planos de 
ação e acompanhamento das 
melhorias propostas pelos 
gestores e coordenadores);  

- Realização do ciclo de reuniões 
com o corpo discente, docente, 
técnico-administrativo e 
sociedade civil organizada. 

- A Avaliação Interna confere 
confiabilidade e preserva a 
identidade do avaliador. 

- Comprometimento do corpo de 
gestores com os projetos e 
metas institucionais.  

- A gestão da IES utiliza os 
resultados do processo de 
autoavaliação como referência 
para a definição de suas metas 
organizacionais, com controle 
sistemático sobre os resultados 
de suas iniciativas estratégicas. 



 26 

- Apresentação e discussão das 
fragilidades e potencialidades 
dos resultados da autoavaliação 
interna em reuniões com 
gestores da IES, coordenação, 
docentes e discentes do curso de 
Medicina e corpo técnico-
administrativo. 

- Construção do Plano de Ação 
pela CPA validados pela Direção 
e monitorados semanalmente 
pela própria CPA para a 
construção/reconstrução do 
planejamento institucional. 

- Construção do Plano de Ação a 
partir da análise do resultado 
avaliativo de autorização do 
Curso de Medicina (avaliação 
externa) para a 
construção/reconstrução do 
planejamento institucional. 

 

Revisar/atualizar o PDI, em função 

de novos cenários internos e 

externos e, ainda, em função das 

demandas decorrentes dos 

processos avaliativos. 

Ações realizadas: 
- Divulgação dos valores da IES 
através plotagem na sala dos 
professores; 
- Reunião da direção geral com 
docentes, discentes e corpo técnico-
administrativo sobre as ações 
previstas no PDI e as necessidades 
em função de novos cenários 
internos e externos da região e 
registrados em ata. 

- Intensificar a divulgação do 
PDI à comunidade interna e 
externa através de eventos e 
informativos contendo o 
resumo sobre o PDI e as 10 
dimensões do SINAES. 
 
 

- Acompanhamento e 
monitoramento do PDI através da 
integração da CPA com a Direção e 
demais segmentos da IES 
considerando os resultados dos 
processos avaliativos internos e 
externos, bem como as novas 
demandas da região. 
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Fortalecer a “cultura da 

avaliação”, despertando a 

comunidade acadêmica para a 

necessidade da autocrítica e 

revisão das ações projetadas. 

Ações realizadas: 
- Realização de reuniões de 
sensibilização antes da aplicação dos 
Questionários Eletrônicos da 
Avaliação Interna a fim de despertar 
a comunidade acadêmica para a 
necessidade da autoavaliação crítica. 
As reuniões foram realizadas com os 
gestores da IES, coordenação, 
docentes e discentes do curso de 
Medicina e corpo técnico-
administrativo. 
- Criação de material para a 
divulgação interna sobre as 
responsabilidades da CPA e seus 
membros. 
- Realização reunião com os gestores 
da IES, coordenação, docentes e 
discentes do curso de Medicina e 
corpo técnico-administrativo para 
apresentar e discutir coletivamente 
os resultados da Autovaliação e 
formulação das ações de melhoria. 
- Realização reuniões periódicas com 
os membros da CPA para consolidar 
multiplicadores no processo de 
autoavaliação interna e externa. 

- Melhorar a divulgação de 
sensibilização da importância 
da autoavaliação para toda 
comunidade acadêmica. 
 
-Promover maior integração da 
CPA com o colegiado de curso 
para discussão sobre “cultura 
da avaliação”. 
 

- Fortalecimento da cultura 
avaliativa da IES, ultrapassando as 
metas de adesão discente em 
2018.2 de 98%, docente 100% e 
corpo técnico-administrativo 91%. 
 
- Constante mobilização por parte 
da CPA através de reuniões com 
todos os segmentos da IES para o 
fortalecimento da cultura da 
avaliação, como subsídio para a 
permanente busca da qualidade 
acadêmica e institucional. 

Dar transparência à Instituição 

como um todo, em seus diversos 

níveis, através da divulgação dos 

resultados avaliativos para toda a 

Ações realizadas: 
- Divulgação dos resultados obtidos 
através das avaliações interna e 
externa no mural CPA; 
- Realização reunião com os gestores 
da IES, coordenação, docentes e 
discentes do curso de Medicina e 

- Confeccionar Banner e expor 
em local de fácil acesso com as 
evidências encontradas 
incluindo as fragilidades e as 
ações de melhoria 
desenvolvidas. 

- As reuniões com os discentes, 
assim como com a Direção geral, 
docentes e técnicos – 
administrativos proporcionam boas 
oportunidades para divulgar ações 
da CPA e dar transparência à 
Instituição como um todo, 
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comunidade acadêmica e 

comprometimento com as ações 

previstas. 

corpo técnico-administrativo para 
apresentar e discutir coletivamente 
os resultados da Autoavaliação e 
formulação das ações de melhoria. 
 

- Necessidade de sistematizar 
divulgação e discussão dos 
resultados da avaliação 
interna – necessário atualizar 
home page da CPA local. 
- Confeccionar 
semestralmente um jornal 
eletrônico com as ações gerais 
desenvolvidas pela IES. 

divulgação dos resultados e 
comprometimento com as ações 
previstas. 

Acompanhar o sistema de 

autoavaliação interna de curso, à 

luz dos instrumentos de avaliação 

externa. 

Ações realizadas: 
- Elaboração do plano de ação do 
coordenador do curso junto com o 
NDE a partir das fragilidades 
apontadas no relatório. 

- Maior integração do 
colegiado, NDE e coordenação 
do Curso com as ações 
referentes ao instrumento de 
avaliação.  
 

Adoção de planos de ação visando a 
consolidação de uma cultura de 
autoavaliação e execução das 
melhorias. 
 

Acompanhar o sistema de 

autoavaliação interna da IES, à luz 

dos instrumentos de avaliação 

externa. 

Ações realizadas: 
- Elaboração do plano de ação pela 
CPA partir das fragilidades 
apontadas no relatório. 
 
Ação não realizada. Prevista para 
2019: 
Implantação em formato definitivo 
da cantina e copiadora. 
 

- Não implantação em formato 
definitivo da cantina e 
copiadora. 

Adoção de planos de ação visando a 
consolidação de uma cultura de 
autoavaliação e execução das 
melhorias. 
 

Fazer levantamento do perfil 

socioeconômico do aluno da IES 

(Questionário Sociocultural). 

Ação realizada: 
- Aplicação do Questionário 
Sociocultural e análise do perfil do 
alunado da IES. 

- Não há fragilidades 
significativas encontradas 
nesse processo. 

Os resultados são utilizados como 
subsídios para a gestão de cursos e 
dos campi. 
 
A pesquisa ocorre de forma 
fracionada obtendo-se ao longo do 
ano dois extratos (2018.1 e 
2018.2). 
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Operacionalizar e acompanhar as 

informações contidas nos 

relatórios de avaliação dos cursos 

de graduação. 

Ação realizada: 
- Disponibilizado na íntegra os 
relatórios de avaliação interna e 
externa ao coordenador de curso, e 
discutido os resultados com o corpo 
docente. 
- Elaboração do Plano de Ação e 
monitoramento das ações conforme 
o relatório de autorização do curso 
de Medicina. 
 

- Consolidação de uma rotina 
de divulgação efetiva dos 
resultados das avaliações. 

Conscientização da comunidade 
acadêmica a respeito das 
potencialidades e fragilidades do 
curso destacadas nos relatórios de 
avaliação. 

Divulgar os resultados das 

avaliações das condições de 

ensino dos cursos de graduação 

na perspectiva do SINAES. 

Ações realizadas: 
- Apresentação do SINAES e as 
dimensões avaliadas para os alunos, 
professores e funcionários técnico-
administrativos. 
 
- Apresentação dos resultados das 
avaliações interna e externa (em 
tabelas e gráficos) das condições de 
ensino do curso a toda comunidade 
acadêmica através das seguintes 
ações: reunião com gestores da IES, 
coordenação, docentes e discentes 
do curso de Medicina e corpo 
técnico-administrativo para 
apresentar e discutir coletivamente 
os resultados da Autovaliação e 
formulação das ações de melhoria. 

- Reduzido quórum docente 
na exposição presencial dos 
resultados da IES pela CPA, 
uma vez que não se consegue 
concentrar em um único 
período todos os docentes da 
unidade. 
 
- Consolidação de uma rotina 
de divulgação efetiva dos 
resultados das avaliações 
externas de reconhecimento 
ou renovação de 
reconhecimento de cursos, 
realizadas pelas comissões 
designadas pelo Inep/MEC.  
 
 
 

A exposição dos resultados da IES 
agrega credibilidade ao seu 
princípio de transparência e, 
principalmente, aos processos 
avaliativos os quais a mesma se 
submete. 
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Operacionalizar e acompanhar as 

avaliações das condições de 

ensino do curso de graduação 

Ações realizadas: 
- Acompanhamento realizado pela 
CPA dos processos junto ao 
Regulatório, protocolo dos cursos e o 
preenchimento do formulário 
eletrônico no Sistema e-MEC. 
- O regulatório disponibiliza para CPA 
os relatórios dos avaliadores bem 
como a publicação das Portarias 
pertinentes a realidade da IES. 
- A CPA proporciona apoio logístico e 
institucional à Comissão de avaliação 
in loco. 

- O servidor de internet da IES 
costumeiramente necessita de 
ajustes como limpeza do 
histórico do navegador e 
remoção de cookies, o que 
dificulta o acesso ao ambiente 
virtual de aprendizagem. 
 
 - Reuniões periódicas com a 
coordenação de Curso de 
Medicina e a área de 
regulação para 
acompanhamento das ações 
em relação a visita de 
monitoramento. 
 

Eficácia na apuração de eventuais 
problemas decorrentes do 
processo avaliativo; tais problemas 
são prontamente solucionados. 
 
Os docentes e discentes têm 
acesso facilitado a Direção e 
coordenação de curso da 
Instituição. 

Ajustar o Projeto Pedagógico em 

decorrência de resultados de 

procedimentos de avaliação 

externa ou/e interna. 

Ações realizadas: 
- Acompanhamento das ações de 
melhoria elaborada pela 
coordenação de curso, bem como se 
tais ações foram executadas naquele 
período ou se apresentam caráter 
contínuo e permanente. 
- Disponibilização do Plano de Ação 
conforme o relatório da comissão 
avaliadora do curso de medicina. 
- Oficina sobre metodologia ativa no 
semestre 2018.1. 
- Oficina sobre a utilização dos 
laboratórios de simulação no 
semestre 2018.2. 
 

- Maior envolvimento da 
Coordenação de Curso e NDE 
no aprimoramento do PPC. 
 
- Demora no envio dos 
documentos/roteiros da 
disciplina de Sistemas 
Orgânicos Integrados I, II e III 
para o planejamento docente e 
execução das atividades nos 
laboratórios de simulação. 

Acompanhamento da CPA com as 
ações executadas pela 
coordenação de curso o 
cumprimento das ações de 
melhoria propostas. 
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Operacionalizar e acompanhar as 

informações contidas nos 

relatórios de avaliação dos cursos 

de graduação 

Ações realizadas: 
- Integração da CPA com a 
coordenação do Curso e colegiado na 
construção do Plano de ação e 
acompanhamento das ações 
previstas. 
- Participação da CPA na análise dos 
resultados das avaliações, 
identificação das fragilidades e 
potencialidades. 
- Elaboração de gráficos e tabelas 
com informações significativas para 
análise e elaboração do Plano de 
ação. 

- Internalização mais eficaz nos 
cursos, por meio do colegiado, 
as ações referentes à avaliação 
externa.  
 

Execuções de ações visando 
melhoria do curso de graduação. 

Utilizar o ENADE como uma das 

ferramentas para a melhoria do 

projeto pedagógico do curso de 

Graduação. 

Ação realizada: 
- Disponibilizado aos docentes das 
provas do ENADE e discutido sua 
relevância em reunião do colegiado. 
 
- Utilização das provas do ENADE 
como instrumento norteador para as 
avaliações de aprendizagem e 
melhoria do PPC. 
 
Ação não realizada. Prevista para 
2019: 
- Sensibilizar gestores, docentes e 
discentes da IES para a importância 
do ENADE. 
 
- Analisar as provas e os resultados do 
ENADE de outras IES, em conjunto 
com a Coordenação, NDE e colegiado 
do curso discutindo as 

- Envolvimento do corpo 
docente do curso quanto ao 
esclarecimento de dúvidas e a 
orientação dos discentes 
sobre aspectos importantes 
do ENADE. 
 
 
- Falta de capacitação 
pedagógica aos docentes para 
torná-los melhores 
preparados para realização 
dos processos de avaliação.  

Boletim ENADE: centralização de 
informações disponibilizadas 
através de e-mail aos 
coordenadores de curso, alunos e 
professores focais ENADE. 
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potencialidades e fragilidades para 
que ações sejam fomentadas e 
planejadas visando a melhoria do 
projeto pedagógico do curso. 
- Divulgar os procedimentos 
estabelecidos pela legislação 
referente ao ENADE. 

 

 

 Síntese da avaliação Interna (2018) – IES e Curso 

 ISA – Índice de Satisfação dos Alunos - CURSO 

CURSO 2018.1 2018.2 

Medicina 8,53 7,72 

 

ISA – Índice de Satisfação dos Alunos – IES 

2018.1  2018.2 

8,53  7,72 

 

 Síntese das Avaliações Externas (2018) – IES e Curso 

 

CURSOS AVALIADOS - 2018 

CURSO MODALIDADE ATO AUTORIZATIVO CONCEITO (CC) 

Medicina Presencial 
Portaria Nº 220, de 

27/03/2018 
Satisfatório 
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IES 

ATO AUTORIZATIVO ANO CONCEITO (CI) 

Portaria Nº 275 2018 SATISFATÓRIO 

 

 

 

 

 

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. 

Ações realizadas: 
- Orientação e direcionamento 
periódico das atividades acadêmicas 
e administrativas, atuando com 
maior eficácia na execução das 
rotinas realizadas pelas diversas 
áreas da Faculdade. 

Revisão dos processos 
acadêmicos do curso de 
medicina.  
 
 

Mecanismos de gestão tais como PEG, 
gestão da rotina, focados em atender 
a Missão da IES. 
 

Divulgar a Missão da IES. 

Ações realizadas: 
- Divulgação da missão da IES nos 
departamentos administrativos e 
pedagógicos, bem como, em aula 
inaugural para os alunos 
ingressantes e nas reuniões de 
planejamento acadêmico 
(coordenação de curso e docentes). 

Alcance da divulgação da 
Missão da IES na região 
(necessidade de intensificar e 
diversificar as ações de 
comunicação externa) 

Prática permanente da Instituição em 
apresentar a missão da IES, exercida a 
cada início de semestre e, direcionada 
à comunidade acadêmica e aos 
colaboradores técnicos 
administrativos. 
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Garantir a coerência entre o 

PDI e as atividades de ensino 

de graduação e de pós-

graduação. 

Ações realizadas: 
- Oferta das 
Atividades Acadêmicas 
Complementares (AACs) em 
conformidade com o PDI e os 
requisitos legais exigidos pelo MEC. 
 
- Criação do Programa de Monitoria 
para Sistemas Orgânicos Integrados 
(SOI), Bases Moleculares dos 
Sistemas Orgânicos e Biomorfologia. 
 
- Lançado o Programa de iniciação 
científica e de extensão acadêmica 
 
- Criação do Comitê Institucional de 
Iniciação Científica Coordenado pelo 
Professores Dr. Jorge Messias. 
 
 

- Extensa carga horária 
semestral dos estudantes que 
por vezes diminui a 
participação nas AACs; 
 
- A participação da 
comunidade externa ainda é 
pequena nos eventos 
realizados pela IES. 
 
- A IES não possui cursos de 
pós-graduação. 
 
- Elaborado o projeto da 
revista Científica Saúde, 
Ambiente e Sociedade no 
formato eletrônico em 
processo de análise da 
empresa que irá hospedar. 
 
- Fase de constituição do 
Comitê de Ética e Pesquisa da 
IES. 
 

- As AACs são planejadas de modo a 
assegurar a flexibilização e integração 
curricular; além da diversidade de 
eventos oferecidos, no SIA, o aluno 
tem acesso ao calendário de todos os 
eventos relacionados às AACs. 
 
- As AACs proporcionam aos 
estudantes a correlação entre teoria e 
prática contribuindo para o processo 
de ensino-aprendizagem; 
proporcionam aos estudantes 
experiências que contribuem para a 
sua formação profissional despertam 
a preocupação com o meio ambiente 
e sustentabilidade. 
 
- A organização das atividades em 4 
eixos que permitem cumprir os 
objetivos das AACs, proporcionando a 
participação dos estudantes em 
atividades que permitem sua 
formação profissional e social. 3. 
Permite ao aluno participar de 
atividades acadêmicas externas. 
 
- Realização de diversas AACs para 
discentes, docentes e comunidade 
acadêmica externa de forma gratuita 
tanto para os alunos do como para a 
comunidade. 
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- Os Seminários Integrados 
proporcional conhecimento e vivência 
multi e interdisciplinar e de iniciação a 
pesquisa. 
 
- Institucionalização no primeiro ano 
do Curso dois projetos de iniciação 
científica e três extensão acadêmica. 
 
- A revista eletrônica concretiza o pilar 
da iniciação a pesquisa da IES sendo 
um canal de informação e socialização 
com a comunidade acadêmica.  

Garantir a coerência entre o 

PDI e as práticas de extensão 

Ações realizadas: 
 
- Oferta das 
Atividades Acadêmicas 
Complementares (AACs) em 
conformidade com o PDI e os 
requisitos legais exigidos pelo MEC. 
 
- Desenvolvimento dos Projetos dos 
Programas Extensão Acadêmica 
(PEA) 
 
- Realização de AACs com 
Laboratório de Análises Clínicas do 
Hospital Universitário e o 
Laboratório de microimunologia, 
genética e Biotecnologia da 
UNIVASF. 
 

- Extensa carga horária 
semestral dos estudantes que 
por vezes diminui a 
participação nas AACs; 
 
- A participação da 
comunidade externa ainda é 
pequena nos eventos 
realizados pela IES. 
 
- Fortalecer a política e 
execução das práticas das 
atividades de extensão e 
interação com instituições e 
organizações sociais do 
município de Juazeiro. 

 
 
 

- As AACs proporcionam aos 
estudantes proporcionam aos 
estudantes experiências que 
contribuem para a sua formação 
profissional e engajamento social e 
permitem maior aproximação dos 
estudantes com a comunidade;  
 
- Os projetos de extensão envolvem 
integração com a sociedade e 
responsabilidade socioambiental. 
 
 
- As atividades nos Laboratórios 
externos favorecem a formação e 
articulação em rede para realização de 
pesquisas futuras. 
 
- O programa VIVA Voluntário do 
PNUD-ONU proporciona ações 
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- Participação no lançamento do 
programa VIVA Voluntário do PNUD-
ONU. 
 

voluntariadas no contexto regional de 
saúde aos discentes. 

Garantir a coerência entre o 

PDI e as atividades de 

pesquisa/iniciação científica, 

tecnológica, artística e cultural. 

Ações realizadas: 
 
- Oferta das 
Atividades Acadêmicas 
Complementares (AACs) em 
conformidade com o PDI e os 
requisitos legais exigidos pelo MEC 
entre eles: 
entre eles: I Semana do Médico da 
Faculdade Estácio de Juazeiro, 
I e II Mostra de Seminários 
Integrados do Curso de Medicina 
(2018.1 e 2018.2), CineSaúde, 
palestra sobre Educação inclusiva, 
direitos e saúde: novas reflexões 
para a medicina, palestra sobre  
bacteriologia aplicações médicas, I 
Semana do Médico da Estácio de 
Juazeiro-BA, palestra com a temática 
suicídio e  realização de visitas 
técnicas ao laboratório de análises 
clínicas do Hospital Universitário 
durante o semestre 2018.2. 
 
- I Amostra de Pesquisa e Extensão 
dos Docentes da Faculdade Estácio 
de Juazeiro, espaço para a troca de 
conhecimento entre os docentes a 
fim de compartilhar os projetos de 

- Extensa carga horária 
semestral dos estudantes que 
por vezes diminui a 
participação nas AACs; 
 
- A participação da 
comunidade externa ainda é 
pequena nos eventos 
realizados pela IES. 
 
- Alinhar os Projetos (PIC e 
PEA) com 
Responsabilidade Social e 
demandas regionais com 
demais iniciativas da 
Instituição. 
 
- Criação de um programa de 
iniciação tecnológica 
relacionados registros e 
patentes aplicados a área de 
saúde.   
 
- A Estácio Juazeiro não está 
cadastrada no Diretório de 
Pesquisa (CNPQ). 
 
- Proporcionar maior 
envolvimento e participação 

- A organização das AACs que 
permitem proporciona a participação 
dos estudantes em atividades que 
permitem sua formação diversificada. 
 
- A I Amostra de Pesquisa e Extensão 
dos Docentes da Faculdade Estácio de 
Juazeiro proporcionou integração 
entre e socialização dos projetos 
vigentes. 
 
- Os projetos de pesquisa/iniciação 
científica e extensão envolvem 
integração com a sociedade e 
responsabilidade socioambiental. 
 
- Diversidade de ações foram 
desenvolvidas visando garantia da 
coerência entre o PDI e as atividades 
de pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural.  
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pesquisa, experiências fomentando 
ações coletivas e parcerias futuras.  
 
- Criação das Ligas Acadêmicas 
 
Ação não realizada. Prevista para 
2019: 
- Execução e fortalecimento dos 
projetos de iniciação científica e de 
extensão 
- Criação de uma revista científica 
multidisciplinar, de divulgação da 
produção acadêmica local e 
nacional, caracterizando-se como 
um importante incentivo para a 
prática científica dos seus docentes e 
discentes. 
 
- Cadastro da Estácio Juazeiro 
Diretório de Pesquisa (CNPQ) 
 
- Criação do mural de Pesquisa e 
extensão que reunirá todas as 
informações (editais, oportunidades 
de financiamento e parcerias) sobre 
a Pesquisa e extensão na Instituição 
e divulgá-las de forma ampla para 
toda a comunidade acadêmica. 
  

da comunidade externa nos 
eventos realizados pela IES. 
 
- Pouca divulgação sobre a 
semana do médico e demais 
eventos da IES para a 
comunidade externa. 
 
 

Garantir a coerência entre o 

PDI e as ações institucionais no 

que se refere à diversidade, ao 

Ação realizada: 
 
Acompanhamento da 
implementação das atividades de 
pesquisa/iniciação científica, 

Consolidação de uma rotina de 
acompanhamento para 
garantia da coerência entre o 
PDI e as atividades de 

Ações desenvolvidas visando garantia 
da coerência entre o PDI e as atividades 
de pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural.  
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meio ambiente, à memória 

cultural, à produção artística e 

ao patrimônio cultural. 

tecnológica, artística e cultural, 
conforme previstas no PDI.  
 
 

pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural.  
 

Garantir a coerência entre o 

PDI e as ações institucionais 

voltadas para o 

desenvolvimento econômico e 

social. 

Ação realizada: 
 
- Acompanhamento da 
implementação das atividades e 
ações institucionais voltadas para o 
desenvolvimento econômico e social, 
conforme previstas no PDI.  
 
- Ações de educação em saúde nas 
Unidades de Saúde do município 
referente a disciplina de Saúde da 
Família. 

Consolidação de uma rotina de 
acompanhamento para 
garantia da coerência entre o 
PDI e as ações institucionais 
voltadas para o 
desenvolvimento econômico e 
social.  
 

- Ações desenvolvidas visando garantia 
da coerência entre o PDI e as ações 
institucionais voltadas para o 
desenvolvimento econômico e social.  
 
- Integração dos discentes na 
comunidade de Juazeiro referente a 
disciplina de Saúde da Familia. 

Garantir o cumprimento das 

metas institucionais 

estabelecidas no PDI, previstas 

para 2018. 

Ações realizadas: 
- Acompanhamento das metas 
institucionais entre elas: 
- Protocolado junto ao Sistema e-

MEC a solicitação dos Cursos de 
Graduação de Enfermagem e 
Fisioterapia. 

- Criação de Projetos de Pesquisa e 
implantação o Programa de 
Iniciação Científica 

- Criação de Projetos de Extensão 
- Constituição no Núcleo de Apoio 

de Experiência Docente – NAPED a 
fim de desenvolver o Programa de 
Capacitação Docente. 

Necessidade de consolidação 
de uma rotina de 
acompanhamento para 
garantia das metas 
institucionais estabelecidas no 
PDI. 

Dentre as metas previstas no ano de 
2018 as ações foram desenvolvidas 
pela IES. 
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- Realização de capacitação docente 
em metodologias ativas e 
laboratórios de simulação. 
 

Ações não realizadas. Previstas para 
2019. 
- Investir permanentemente no 

aprimoramento e expansão da 
infraestrutura da unidade, como 
cantina, equipamentos e 
laboratórios, para que se eleve 
continuamente o nível de 
qualidade da Instituição. 

 

 

 

 

 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. 

Ações realizadas: 
- Realização do Dia “E” Nacional 
Institucionalizado na Estácio é um 
projeto corporativo que envolveu  os 
gestores, acadêmicos, professores e 
colaboradores com objetivo de: 
- Promover o Intercâmbio de 

Colaboradores na prestação de 
serviços gratuitos para as 

 
- Criação de projetos que 
envolvam responsabilidade 
socioambiental.  
 
- Extensa carga horária semestral 
dos estudantes que por vezes 
diminui a participação nas 
atividades institucionais e AACs; 
 

 
- Engajamento da comunidade 
acadêmica da IES com o propósito do 
evento. 
 
- As AACs proporcionam aos 
estudantes experiências que 
contribuem para a sua formação 
profissional despertam a 
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comunidades no entorno das 
Unidades; 

- Realizar ações com cunho de 
Responsabilidade Social por 
meio do voluntariado 
corporativo; 

- Visitar empresas e escolas de 
ensino médio com Foco no 
Resultado e realizar atividades 
presenciais nas Unidades com 
Foco nos alunos. 

 
- Realização da cerimônia de 
colocação da primeira árvore na 
Faculdade Estácio de Juazeiro. 
Escolhemos a árvore de Juazeiro 
(símbolo da cidade Juazeiro Bahia). 
 
- Oferta das Atividades Acadêmicas 
Complementares (AACs) voltadas 
para a responsabilidade 
socioambiental como o plantio de 
mudas de espécies nativas da 
Caatinga, contribuindo para a 
valorização do bioma local e 
promovendo uma reflexão acerca das 
ações humanas em relação ao meio 
ambiente. 
 
- Realização da 1ª feira da reciclagem 
com objetivo de despertar a 
consciência ecológica, estimulação 
da cultura da reciclagem e a 

- A participação da comunidade 
externa ainda é pequena nos 
eventos realizados pela IES. 
 
- Proporcionar maior 
envolvimento e participação da 
comunidade interna nos eventos 
realizados pela IES. 
 

preocupação com o meio ambiente 
e sustentabilidade. 
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possibilidade de promover o  
desenvolvimento sustentável. 
 
- Doação de alimentos para a 
Associação de Pais de Amigos 
Excepcionais – APAE de Juazeiro 
 
- Palestra realizada pelo Prof. Dr. 
Jorge Messias para alunos, 
professores e corpo técnico-
administrativo sobre infraestrutura e 
meio ambiente com o objetivo 
despertar a reflexão e 
conscientização do uso racional de 
recurso naturais, de modo a 
preservar a biodiversidade; 
desenvolver e implementar 
programas de reciclagem e educação 
ambiental e atender às exigências 
dos órgãos ambientais em todos as 
esferas. 

Implementar atividades 

voltadas à inclusão social 

previstas no PDI. 

Ação não realizada. Prevista para 
2019: 
- Sensibilização e conscientização dos 
docentes sobre a importância do 
desenvolvimento de ações voltadas à 
inclusão social. 
 
- Proporcionar eventos institucionais 
que oferecem à discentes 
oportunidades de discutirem e 
aprofundarem os temas 
relacionados à inclusão social como 
o Dia “E”. 

- Necessidade de ações/projetos 
de inclusão social da IES.  
 
- Promover capacitação aos 
docentes para o atendimento ao 
aluno com necessidades 
especiais. 
 
 
 

A Estrutura interna da Instituição 
apresenta os requisitos legais de 
acessibilidade como as condições de 
acesso para portadores de 
necessidades especiais, banheiros 
adaptados, incluindo a biblioteca 
que trabalha, inclusive, com as 
necessidades auditivas e visuais. 
 
- É ofertado uma bolsa integral ao 
estudante de medicina anualmente. 
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- Realizar atividade com tema de 
Educação inclusiva, direitos e saúde: 
novas reflexões para a medicina 
 

 - A IES possibilita a inclusão por 
adesão aos programas 
governamentais de bolsas como 
PROUNI e FIES.  
 

Implementar atividades 

científicas, técnicas e culturais 

que conduzam ao 

desenvolvimento regional e 

nacional previstas no PDI. 

Ações realizadas: 
 
- Sensibilização e conscientização do 
Coordenador de Curso, sobre a 
importância do desenvolvimento de 
ações que conduzam ao 
desenvolvimento regional e nacional, 
conforme a área de conhecimento e 
perfil de formação pretendida pelo 
curso.  
 
 

- Alinhar Projetos de pesquisa e 
extensão com Responsabilidade 
Social com demais iniciativas da 
Instituição. 
 
- Possibilidade de alinhar e 
integrar as ações da IES que 
conduzam ao desenvolvimento 
regional e nacional. 
 
- Necessidade de maior 
divulgação das ações/projetos da 
IES.  
 

 

 

Implementar ações/projetos de 

responsabilidade social 

previstas no PDI. 

Ações realizadas: 
- Sensibilização da comunidade 
acadêmica sobre a relevância da 
responsabilidade social através de 
palestras e atividades internas a 
exemplo do Dia “E” Nacional. 
 
- Campanha Biblioteca solidária: 
Periodicamente, a biblioteca da 
unidade de Juazeiro (BA) realiza 
campanhas para que alunos com 
suspensão decorrente a atraso de 
livros fiquem aptos a fazer 
empréstimos novamente. A primeira 

- Instituir convênios para 
cooperação com ONGs que 
possibilita a Promoção de 
valores éticos e integração com 
a sociedade. 

- A Campanha Biblioteca solidária 
beneficia os usuários da biblioteca, 
permitindo que estes voltem a 
emprestar livros e não tenham seus 
estudos prejudicados, além de ser 
uma ação social relevante, já que os 
recursos arrecadados (alimentos, 
brinquedos, material escolar, etc.) 
são destinados a pessoas carentes. 
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campanha arrecadou brinquedos 
para serem entregues no dia das 
crianças. A segunda campanha 
buscou arrecadar alimentos para 
serem entregues na proximidade do 
natal.  

Operacionalizar os Programas 

de Extensão e os Projetos de 

Responsabilidade Social, para 

difundir e promover ações para 

a comunidade acadêmica e a 

sociedade, com vistas à 

formação do aluno pretendida 

pela Instituição. 

Ações realizadas: 
- Realização do Dia “E” Nacional 
Institucionalizado na Estácio é um 
projeto corporativo que envolve 
todos os gestores corporativos e 
acadêmicos. 
 
- Realização da cerimônia de 
colocação da primeira árvore na 
Faculdade Estácio de Juazeiro. 
Escolhemos a árvore de Juazeiro 
(símbolo da cidade Juazeiro Bahia). 
 
- Oferta das Atividades Acadêmicas 
Complementares (AACs) voltadas 
para a responsabilidade 
socioambiental como o plantio de 
mudas contribuindo para a 
valorização do bioma local e 
promovendo uma reflexão acerca das 
ações humanas em relação ao meio 
ambiente. 
 
- Realização da 1ª feira da reciclagem 
com objetivo de despertar a 
consciência ecológica, estimulação 
da cultura da reciclagem e a 

- Alcance da divulgação da 
Missão da IES na região 
(necessidade de intensificar e 
diversificar as ações de 
comunicação e integração 
externa). 

- Melhorar a divulgação dos 
Programas e Projetos à 
Comunidade Acadêmica, 
através de murais internos e 
otimizar as redes sociais da 
unidade. 
 

- Promoção de ações sociais com os 
estudantes de medicina voltadas a 
Educação em Saúde. 
 
- Engajamento da comunidade 
acadêmica da IES com o propósito 
dos eventos. 
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possibilidade de promover o  
desenvolvimento sustentável. 
 
- Doação de alimentos para a 
Associação de Pais de Amigos 
Excepcionais – APAE de Juazeiro 
 
- Palestra realizada pelo Prof. Dr. 
Jorge Messias para alunos, 
professores e corpo técnico-
administrativo sobre infraestrutura e 
meio ambiente com o objetivo 
despertar a reflexão e 
conscientização do uso racional de 
recurso naturais, de modo a 
preservar a biodiversidade; 
desenvolver e implementar 
programas de reciclagem e educação 
ambiental e atender às exigências 
dos órgãos ambientais em todos as 
esferas. 
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3.3 Síntese dos 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 de reuniões com a Coordenação do Curso, 
voltadas ao Corpo Discente, para a divulgação dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos – PPCs (perfil do egresso, 
disciplinas mínimas, eletivas e optativas, Atividades 
Acadêmicas Complementares; Estágio 
Curricular/Supervisionado, Trabalho de Conclusão de 
Curso – TCC e sistema de avaliação). 
- Oferta das Atividades Acadêmicas Complementares 
(AACs) 
- Criação do Programa de Monitoria para Sistemas 
Orgânicos Integrados (SOI), Bases Moleculares dos 
Sistemas Orgânicos e Biomorfologia. 
- Alinhamento das aulas práticas da disciplina Saúde da 
Família 
- Apresentação do Projeto Pedagógico do Curso aos 
discentes pela Coordenação do Curso 
- Implantação do Skill – Horário reservado aos discentes 
para o treinamento em habilidades nos Laboratórios de 
simulação. 

Ensino (pós-graduação) - Não foram realizadas ações referente a pós-graduação 

Pesquisa - Publicação do Edital de Iniciação Científica 
- Criação do Comitê Institucional de Iniciação Científica 

Extensão - Publicação do Edital de Extensão Acadêmica 

 

 Dimensão 4: A comunicação com a Sociedade 
 

 Principais ações realizadas 

Comunicação Interna - Elaboração do Manual do aluno e do Professor pela 
Coordenação de Curso de Medicina. 
- Instalações dos murais nos setores da IES. 
- Existência de diversos canais de comunicação (intranet, 
internet e portal). 
- Reuniões periódicas com setores da Faculdade. 

Comunicação Externa - Mantida a boa comunicação e o bom vínculo da IES com 
a sociedade civil organizada através das reuniões da CPA. 
- Home page especifica para o Curso de Medicina além de 
mídias fora de casa (OOH). 
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 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Estudantes 
 

 Principais ações realizadas 

Programas de Apoio Pedagógico   - Nivelamento com as temáticas: Língua Portuguesa 
(interpretação e produção textual, redação, coerência, 
coesão e clareza, oratória, redação de comunicações 
científicas), biologia (aspectos fundamentais de biologia 
celular), química (composição química da célula e 
mecanismos químicos e termoquímicos relacionados ao 
metabolismo celular), matemática (análise de dados 
probabilísticos, aplicações em análise de dados, 
interpretações de gráficos e tabelas estatísticas, medidas 
de tendência central, medidas de variabilidade). 
- Elaboração do Regulamento e composição do Núcleo de 
Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED). 
- Incentivo e divulgação dos cursos para a participação 
dos Professores nos Programas de Capacitação Docente 
ofertados pela EDUCARE. 

Programas de Apoio Acadêmico - Oferta das Atividades Acadêmicas Complementares 
(AACs) 
- Publicação do Edital de Iniciação Científica 
- Criação do Comitê Institucional de Iniciação Científica 
- Criação do Programa de Monitoria para Sistemas 
Orgânicos Integrados (SOI), Bases Moleculares dos 
Sistemas Orgânicos e Biomorfologia 

Programas de Apoio à Prática 
Profissional 

- Realização de AACs no Laboratório de Análises Clínicas 
do Hospital Universitário, Laboratório de 
microimunologia, genética e Biotecnologia da UNIVASF e 
participação no Programa VIVA Voluntário do PNUD-ONU. 

Programas de apoio ao 
financiamento de estudos 

É ofertada anualmente uma bolsa integral para o Curso 
de Medicina. 

Programas de acolhimento e 
permanência 

- Acolhimento aos alunos no 1º semestre  com dinâmicas 
na semana calorosa pelo Núcleo de Atenção 
Psicopedagógica e Educacional – NAPE. 
- Abertura do 2º semestre do curso de medicina com 
palestra de boas vindas e acolhimento aos alunos com 
roda dialogal com alunos no rol para fechamento de 
demandas e abertura de um novo semestre. 
- Movimento e valorização a vida e prevenção ao suicídio 
alusivo ao mês setembro amarelo com palestra: “Suicídio: 
pandemia silenciada” (semana que antecede as provas). 
- Realização do I Encontro de pais na Estácio pelo NAPE. 

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

- Oferta diversificada das Atividades Acadêmicas 
Complementares (AACs); 
- Realização da I Semana do Médico da Faculdade Estácio 
de Juazeiro, 
- Realização I e II Mostra de Seminários Integrados do 
Curso de Medicina (2018.1 e 2018.2) 
- Realização do CineSaúde; 
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- Realização de visitas técnicas ao laboratório de análises 
clínicas do Hospital Universitário durante o semestre 
2018.2. 
- Realização do II SICAPE 2018 – Seminário de Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço. 

Acessibilidade pedagógica e 
atitudinal 

A Estrutura interna da Instituição apresenta os requisitos 
legais de acessibilidade como as condições de acesso para 
portadores de necessidades especiais, banheiros 
adaptados, incluindo a biblioteca que trabalha, inclusive, 
com as necessidades auditivas e visuais. 

Atendimento psicopedagógico - Atendimentos individuais aos alunos (a)s pelo NAPE. 
- Elaboração de planejamento de estudos para alunos 
com dificuldades de adaptação ao ciclo de estudos no 
curso de medicina pelo NAPE. 
- Investigação e mapeamento dos principais desafios no 
processo de ensino-aprendizagem do(a) aluno(a) pelo 
NAPE. 
- Atividade de apoio na semana de prova e plantão de 
ajuda para alunos com queixas ou necessidades pelo 
NAPE. 
- Realização do NAPE coletivo. 
- Acolhimento e mediação de escuta a turma, antes da 
semana de provas, junto com a coordenação do curso. 

Internacionalização Não foi encontrado ações referente a internacionalização. 

Representação discente nos 
Órgãos Colegiados da IES 

O Colegiado de Curso de Medicina obedece atualmente a 
um Regulamento, o qual define a representatividade 
discente em sua estrutura. Os representantes discentes 
são Brenno Santos Dias Coelho e Karine Mendes dos 
Santos Silva. 

 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 
 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

Corpo Docente Principais ações realizadas 

Programas de capacitação 
Docente e formação continuada 

- Elaboração do Regulamento e composição do Núcleo de 
Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED). 
- Realização de capacitação docente em metodologias 
ativas e laboratórios de simulação. 
- Divulgação dos cursos, presencialmente, com um 
representante da EDUCARE, para os docentes a fim de 
estimular a participação nos cursos. 
- Participação da coordenação de curso de Medicina, 
coordenação do NAPED no Congresso Brasileiro de 
Educação Médica – COBEM. 

Corpo Técnico administrativo Principais ações realizadas 

Programas de capacitação e 
formação continuada 

- Divulgação e realização dos cursos da EDUCARE – 
Universidade Corporativa da Estácio para apoio ao Corpo 
Docente e Técnico-Administrativo com cursos presencias 
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e EAD para toda a comunidade acadêmica, através da sua 
plataforma. 
- Realização da Roda dialogal “Teia da Convivência” 
direcionada a colaboradores executada pelo NAPE 
- Oficina de Comunicação Não-violenta – NAPE 
- Oficina “A arte de trabalhar e servir” – NAPE 
- Treinamento dos laboratórios de simulação 
- Palestra sobre infraestrutura e meio ambiente 
- Treinamento para brigada de incêndio 
- Palestra sobre qualidade de vida no trabalho 

 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

 Principais ações realizadas 

Autonomia e representatividade 
dos órgãos colegiados 

Intuição dos seguintes conselhos: Conselho Superior de 
Administração (CONSUAD) e Conselho Superior de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONSEPE) ambos com 
representatividade docente. 
O Colegiado de Curso apresenta atualmente a um 
Regulamento, o qual define a representatividade docente 
e discente em sua estrutura. 

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

Os docentes, técnico-administrativos, discentes e 
sociedade civil estão devidamente representados nos 
órgãos colegiados conforme estabelece o PDI. 

Sistematização e divulgação das 
decisões colegiadas 

Institucionalizado os órgãos de colegiados com 
sistematização das decisões através de atas. 

 

 Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 
 

 Principais ações realizadas 

Acompanhamento da 
sustentabilidade financeira 
indicada no PDI 

- A Faculdade é administrada financeiramente por meio 
de práticas gerenciais consolidados, a exemplo de 
orçamento anualizado realizado no ano anterior, 
contendo a previsão de receitas, despesas e 
investimentos.  
- Instituição de assessoria de cobrança para realizar régua 
de contatos com alunos inadimplentes.  

 

Eixo 5 – Infraestrutura 
 

 Dimensão 7: Infraestrutura física e tecnológica 
 

 Principais ações realizadas 

 Infraestrutura física - Instalações das catracas eletrônicas para o controle de acesso a IES 
- Aquisição de livros para biblioteca 
- Instalação do Laboratório de Microscopia II 

 Infraestrutura 
tecnológica 

- Aquisição de mais quatro computadores para o Laboratório de 
Informática totalizando 24 máquinas. 
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- Aquisição de mais quatro equipamentos de Datashow para as salas 
de aula. Implantação do link de reserva para suprir a rede de 
internet quando houver queda na rede principal.  

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

Este é primeiro Relatório de Autoavaliação Institucional da Faculdade Estácio de Juazeiro 

elaborado pela CPA realizado no ano de 2018 conforme o Questionário da Avaliação Institucional 

Interna (Anexo 2).  Em relação ao Índice de Adesão na Autoavaliação Institucional segue o Quadro 

abaixo: 

 

Quadro 3: Índice de Adesão na Autoavaliação Institucional - 2018 

 2018.1 2018.2 

Discentes  84% 98% 

Docentes 100% 100% 

Técnico-administrativo ----- 91% 

 

Estes dados apontam para um início de processo de consolidação da cultura avaliativa entre o 

corpo docente, discente e técnico-administrativo. 

Para critério de análise, convencionou-se a escala de respostas definida pelos conceitos: 0 

- 4 significa insatisfeito, 5 - 8 pouco satisfeito e acima de 8 muito satisfeito.  O Índice de Satisfação 

do Aluno - ISA é a média obtida da nota geral atribuída a Faculdade Estácio Juazeiro e da nota 

geral atribuída ao professor, pelos alunos, possuindo uma variação de 0 a 10 pontos. O Índice de 

Satisfação do Aluno – ISA – constitui um referencial que permite uma visão consolidada com 

relação à qualidade da instituição do ponto de vista do aluno em dois aspectos: da faculdade (por 

meio da média aritmética da nota atribuída a instituição e aos professores) e curso (por meio da 

média aritmética da nota do curso e da nota dos professores deste curso). 

As informações a seguir estão relacionadas as principais potencialidades e fragilidades descritas 

nos quadros referente ao Capítulo 3 na qual inclui: 

- Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional, constituído pela dimensão 8: Planejamento e 

Avaliação. 

- Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional, constituído pela dimensão 1: Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional e dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição. 

 

4.1 Principais Potencialidades e Fragilidades do Eixo 1 - Planejamento e Avaliação 

 

4.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

No que tange as potencialidades no Planejamento e Avaliação da Faculdade Estácio de Juazeiro, 

ressalta-se a constituição da CPA na Unidade o que possibilitou constante mobilização através de 

reuniões com todos os segmentos para a divulgação dos resultados e o comprometimento com as 

ações previstas, além das ações com o objetivo de iniciar a cultura da avaliação, como subsídio 

para a permanente busca da qualidade acadêmica e institucional. 
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Esses fatores contribuíram para o comprometimento do corpo de gestores da IES e foram 

utilizados como referência para a definição das metas organizacionais, com controle sistemático 

sobre os resultados, adoção de planos de ação visando o cumprimento e execução das melhorias 

em 2018. 

 

A fim de acompanhar o sistema de autoavaliação interna e externa de Curso de Medicina foram 

disponibilizados na íntegra os relatórios de avaliação a Coordenação de Curso para as devidas 

discussões no Colegiado e Núcleo Docente Estruturante - NDE. Foi estruturado um plano de ação 

pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) juntamente com o regulatório considerando o 

instrumento de monitoramento do Curso de Medicina e o relatório de Autorização a partir das 

fragilidades apontadas visando a execução das melhorias. Foram identificadas as seguintes 

fragilidades: pouca comunicação e integração com a comunidade externa nas atividades da IES, a 

não implantação em formato definitivo da cantina e copiadora o que tem gerado o aumento do 

índice de insatisfação discente de 4,4% no semestre 2018.1 para 27,8% em 2018.2. Ressalta-se 

ainda como uma fragilidade o acesso a internet sendo avaliado no primeiro semestre com 

satisfação de 89,1% e no segundo semestre com 20,4%. A Instituição implantou um link de reserva 

para suprir a rede de internet quando houver queda na rede principal, além de manter a limpeza 

do histórico do navegador e remoção de cookies, o que dificultava o acesso ao ambiente virtual 

de aprendizagem.  

 

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 que os estudantes do Curso de Medicina da Estácio Juazeiro foram 

dispensados da prova conforme os termos do art. 5º, § 5º, da Lei nº 10.861, de 2004, e em 

consonância com o art. 58 da Portaria Normativa Nº 840, de 24 de agosto de 2018, republicada 

em 31/08/2018. Considerando o ENADE como uma ferramenta para a melhoria do Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina, pode-se citar como potencialidade a 

disponibilização aos docentes das provas do ENADE, discussão da sua relevância em reunião do 

colegiado e sua utilização como instrumento norteador para as avaliações de aprendizagem e 

melhoria do PPC. Entretanto, pode-se perceber como fragilidade o envolvimento do corpo 

docente do curso quanto ao esclarecimento de dúvidas e a orientação dos discentes sobre 

aspectos importantes do ENADE e a falta de capacitação pedagógica aos docentes para torná-los 

melhores preparados para realização dos processos de avaliação e em novas estratégias de 

aprendizagem. 

 

4.2 Principais Potencialidades e Fragilidades do Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional  

 

4.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Dentre as potencialidades encontradas nesta dimensão incluem os mecanismos de gestão tais 

como PEG, gestão da rotina, focados em atender a Missão da IES, além da prática permanente da 
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Instituição exercida a cada início de semestre em apresentar a missão e as metas, direcionadas à 

comunidade acadêmica e aos colaboradores técnicos administrativos. Essas ações se deram 

através de reuniões com a direção geral, na aula inaugural para os alunos ingressantes e nas 

reuniões de planejamento acadêmico (coordenação de curso e docentes) e nos murais dos 

setores. Nesse mesmo aspecto, encontra-se como uma fragilidade o alcance da divulgação da 

Missão da IES na região com uma necessidade de intensificar e diversificar as ações de 

comunicação externa. 

 

Com objetivo de garantir a coerência entre o PDI e as atividades de ensino de graduação  pode-se 

considerar como potencialidades a implantação e execução das Atividades Acadêmicas 

Complementares (AACs)  avaliadas com 65,1% de satisfação no primeiro semestre e  62,7% no 

segundo. Pode-se observar que as atividades foram planejadas de modo a assegurar a 

flexibilização e integração curricular, com diversidade de eventos oferecidos. Entretanto, como 

fragilidade pode-se citar a extensa carga horária semestral dos estudantes por vezes diminui a 

participação nas mesmas, bem como a participação da comunidade externa ainda é pequena nos 

eventos realizados pela IES. A diversidade de ações foi desenvolvida visando garantia da coerência 

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

 

Em relação às práticas de iniciação cientifica e extensão ressalta-se as seguintes potencialidades: 

oferta das AACs com atividades que permitem uma formação diversificada, conformidade com o 

PDI e os requisitos legais exigidos pelo MEC, institucionalização no primeiro ano do Curso com 

dois projetos de iniciação científica e três de extensão acadêmica, realização dos Seminários 

Integrados na qual proporcionou conhecimento e vivência multi e interdisciplinar e de iniciação a 

pesquisa, criação do Programa de Monitoria para Sistemas Orgânicos Integrados (SOI), Bases 

Moleculares dos Sistemas Orgânicos e Biomorfologia com bolsas para alunos monitores. Foi 

também realizado a I Amostra de Pesquisa e Extensão dos Docentes da Faculdade Estácio de 

Juazeiro, espaço este que permitiu a troca de conhecimento entre os docentes a fim de 

compartilhar os projetos de pesquisa, experiências fomentando ações coletivas e parcerias 

futuras.   

 

Como fragilidade pode-se citar a pendência do lançamento da revista Científica Saúde, Ambiente 

e Sociedade no formato eletrônico que se encontra em processo de análise da empresa que irá 

hospedar, buscar maior integração dos projetos de extensão com Responsabilidade Social e 

demandas regionais com demais iniciativas da Instituição, além da extensa carga horária semanal 

dos estudantes que por vezes diminui a participação nos projetos.  

 

  4.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

No que concerne as potencialidades para a implementação das atividades voltadas para a 

responsabilidade socioambiental previstas no PDI, destaca-se o engajamento da comunidade 

acadêmica da IES durante o Dia “E” Nacional na qual envolveu os gestores, acadêmicos, 

professores e colaboradores na cerimônia de colocação da primeira árvore na Faculdade Estácio 
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de Juazeiro, na 1ª feira da reciclagem com objetivo de despertar a consciência ecológica, 

estimulação da cultura da reciclagem e a possibilidade de promover o desenvolvimento 

sustentável, na doação de alimentos para a Associação de Pais de Amigos Excepcionais – APAE de 

Juazeiro, palestra realizada pelo Prof. Dr. Jorge Messias para alunos, professores e corpo técnico-

administrativo sobre infraestrutura e meio ambiente com o objetivo despertar a reflexão e 

conscientização do uso racional de recurso naturais e a oferta das Atividades Acadêmicas 

Complementares voltadas para a responsabilidade socioambiental como o plantio de mudas de 

espécies nativas da Caatinga, contribuindo para a valorização do bioma local e promovendo uma 

reflexão acerca das ações humanas em relação ao meio ambiente. 

 

Entre as fragilidades desta dimensão sugere-se alinhar Projetos de pesquisa e extensão com 

Responsabilidade Social com demais iniciativas da Instituição, possibilitar maior integração com 

as ações da IES que conduzam ao desenvolvimento regional e nacional, maior divulgação das 

ações/projetos da IES e buscar convênios para cooperação com ONGs. 

 

 4.3 Perfil Sociocultural dos Alunos da Faculdade Estácio de Juazeiro 

 

A Faculdade Estácio de Juazeiro através do Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) 

realizou a pesquisa sobre o perfil sociocultural dos estudantes visando ampliar o conhecimento 

sobre o seu alunado. Para isso, foi aplicado no semestre 2018.2 o Questionário Sociocultural com 

o objetivo de desenvolver ações que atendam às suas necessidades mais adequadamente na qual 

poderão ser utilizados como subsídios para a gestão de curso de medicina e da unidade. Os dados 

foram apurados pela Comissão Própria de Avaliação o que permitiu traçar a seguinte 

caracterização:  

 Em relação a faixa etária (Gráfico 1) maioria dos alunos encontra-se com idade entre 18 a 

24 anos (54,81%) e, conforme pode ser observado no Gráfico 2, 79,63% são solteiros. 

FAIXA ETÁRIA DISCENTES 

 
Gráfico 1: Faixa etária dos discentes do curso de medicina da Estácio de Juazeiro-BA. 

ESTADO CIVIL 

1,85%

64,81%

24,07%
9,26%

0,00%

Até 17 anos 18 a 24 anos 25 a 35 anos 36 a 50 anos acima de 51 anos



 53 

 
Gráfico 2: Estado civil dos discentes do curso de medicina da Estácio de Juazeiro-BA. 

 

O Gráfico 3 mostra que 50% dos discentes do curso de medicina residem com os pais, o 

que condiz com os dados de faixa etária e estado civil, que demonstraram ser a maior parte 

jovens e solteiros. Além disso, são os pais/família, principalmente, que pagam o curso (Gráfico 

4). 

COM QUEM RESIDE

 
Gráfico 3: Com quem residem os discentes do curso de medicina da Estácio de Juazeiro-BA. 

 

PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO DA GRADUAÇÃO 

 
Gráfico 4: Principal forma de pagamento da graduação dos discentes do curso de medicina da 

Estácio de Juazeiro-BA. 

 

Os estudantes utilizam principalmente o meio de transporte privado (carro/moto) para se 

deslocarem até a faculdade (96,30%) e a maioria deles leva em média entre 15 e 30 minutos para 
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chegar ao campus (51,85%), conforme pode ser observado nos Gráfico 5 e Gráfico 6, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAL MEIO DE TRANSPORTE PARA IR A FACULDADE 

 
Gráfico 5: Principal meio de transporte utilizado pelos discentes do curso de medicina da Estácio 

de Juazeiro-BA para ir à faculdade. 

 

TEMPO MÉDIO QUE LEVA PARA CHEGAR NO CAMPUS 

 
Gráfico 6: Tempo médio que os discentes do curso de medicina da Estácio de Juazeiro-BA levam 

para chegar ao campus. 

 

Quanto ao acesso à internet, a maioria dos alunos (72,22%) relatou como sendo a casa o principal 

local de acesso (Gráfico 7) e que o principal equipamento utilizado para isso é o Smartphone 

(Gráfico 8). 
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Gráfico 7: Principal local de acesso à internet dos discentes do curso de medicina da Estácio de 

Juazeiro-BA. 

 

 

 

PRINCIPAL EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ACESSAR A INTERNET 

 
Gráfico 8: Principal equipamento utilizado pelos discentes do curso de medicina da Estácio de 

Juazeiro-BA para acessar a internet. 

 

Quando avaliado o grau de escolaridade da mãe e do pai dos alunos pôde-se perceber que 

71,15% das mães e 51,85% dos pais apresentam ensino superior completo, como demonstrado 

nos gráficos 9 e 10, respectivamente. 

 

ESCOLARIDADE DA MÃE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Grau de escolaridade da mãe dos discentes do curso de medicina da Estácio de 

Juazeiro-BA. 
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ESCOLARIDADE DO PAI 

 
Gráfico 10: Grau de escolaridade do pai dos discentes do curso de medicina da Estácio de 

Juazeiro-BA. 

 

Ao avaliar o tempo de ingresso dos estudantes no ensino superior após a conclusão do 

ensino médio (Gráfico 11) observa-se que a maioria dos alunos (27,78%) demorou somente entre 

1 e 2 anos e 24,07% ingressou imediatamente após concluir o ensino médio, o que condiz com os 

dados de faixa etária apresentados anteriormente. 

 

TEMPO DE INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR APÓS A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO 

 
Gráfico 11: Tempo de ingresso no ensino superior após a conclusão do ensino médio pelos 

discentes do curso de medicina da Estácio de Juazeiro-BA. 

 

A maioria dos estudantes (85,19%) relatou como sendo a realização pessoal (sonho) o 

principal motivo que os levou a decisão de voltar a estudar (Gráfico 12). Além disso, de acordo 

com 53,70% dos alunos, a decisão de cursar uma graduação não foi influenciada por ninguém, 

mas sim uma decisão pessoal (Gráfico 13). 
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Gráfico 12: Motivo pelo qual os discentes do curso de medicina da Estácio de Juazeiro-BA 

voltaram a estudar. 

 

 

 

 

ALGUÉM TEVE INFLUÊNCIA NA SUA DECISÃO DE CURSAR UMA GRADUAÇÃO 

 
Gráfico 13: Influência na decisão de cursar uma graduação relatada pelos discentes do curso de 

medicina da Estácio de Juazeiro-BA. 

 

Dentre os motivos que levaram a escolha do curso de graduação, a maioria dos estudantes 

(85,19%) respondeu que sempre se identificou com a área do curso no qual ingressaram (Gráfico 

14). 
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Gráfico 14: Motivo que levou os discentes do curso de medicina da Estácio de Juazeiro-BA a 

escolher o curso. 

 

A maioria dos estudantes do curso de medicina da Faculdade Estácio de Juazeiro-BA não 

possui curso superior completo (75,93%) e não iniciou algum curso de graduação que não tenha 

concluído (70,73%). A maioria também não possui pós-graduação ou MBA (68,00%).  
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Figura 3: Questionamentos realizados aos discentes do curso de medicina da Faculdade Estácio 

de Juazeiro-BA sobre curso superior e curso de pós-graduação. 
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Quando questionados sobre qual a alternativa que melhor representa a importância de se 

ter uma graduação (Gráfico 15), a maioria dos discentes (66,67%) afirmou que o mais importante 

seria o sonho/realização pessoal (66,67%), sendo esse também, conforme apresentado 

anteriormente, o principal motivo que os levou a voltar a estudar. 

 

DAS ALTERNATIVAS INFORMADAS QUAL A MELHOR REPRESENTA A IMPORTÂNCIA DE SE TER 

UMA GRADUAÇÃO 

 
Gráfico 15: Alternativa que melhor representa a importância de se ter um curso de graduação. 

 

 

 

De acordo com o Gráfico 16, a maior parte dos discentes não pretende cursar outra 

graduação (51,85%), entretanto, 75,93% deles pretende cursar uma pós-graduação na mesma 

área do curso de graduação (Gráfico 17). 

 

PRETENDE CURSAR OUTRA GRADUAÇÃO 

 
Gráfico 16: Discentes do curso de medicina da Estácio de Juazeiro-BA que pretendem cursar 

outra graduação. 
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Gráfico 17: Discentes do curso de medicina da Estácio de Juazeiro-BA que pretendem cursar uma 

pós-graduação. 

 

Em relação a Situação Profissional / Renda 2018.2 ( Tabela 2) a maioria dos alunos (85,19%) 

relataram não estar trabalhando atualmente, o que corrobora os dados descritos acima de que a 

maioria reside com os pais/família, os quais custeiam a faculdade. Entre os estudantes que 

relataram estar trabalhando, 87,50% afirmaram atuar profissionalmente em área diferente do 

curso de graduação.  

A renda dos discentes que relataram possuir renda pessoal está situada entre 4-6 salários 

mínimos (37,50%), enquanto a renda familiar da maioria dos discentes é acima de 20 salários 

mínimos (18,52%). No que diz respeito ao questionamento sobre mudança na sua carreira 

profissional devido ao curso superior, 100% dos estudantes ainda não notaram nenhuma 

mudança profissional. Sobre os canais utilizados para se posicionar ou reposicionar 

profissionalmente, 85,19% afirmaram que, no momento, não estão buscando 

colocação/recolocação profissional. 

 

Tabela 2: Resultado da situação Profissional / Renda 2018.2 discente 

Está trabalhando atualmente? 

Não 85,19% 

Sim, como estagiário - 

Sim, como empregado de empresa privada 1,85% 

Sim, como empregado de empresa pública / militar 1,85% 

Sim, como Autônomo / Profissional Liberal 9,26% 

Sim, como Empresário (Sócio ou dono de empresa) 1,85% 

Total Geral 100,00% 

Base 54 

  

 Está trabalhando na área em que está cursando sua graduação? 

Sim, já estava na área quando comecei o curso superior 12,50% 

Sim, comecei a trabalhar depois que comecei o curso superior - 

Não, estou trabalhando em outra área, diferente de meu curso 87,50% 

Total Geral 100,00% 

Base 8 

  

7,41%

16,67%

75,93%

0,00%

Não

Não sei

Sim na mesma área

Sim, em outra área
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 Renda PESSOAL 

Até 1 SM (R$937) 0 

Entre 1 e 2 SM (R$937 e R$1.874) 12,50% 

Entre 2 e 4 SM (R$1.874 e R$3.748) 12,50% 

Entre 4 e 6 SM (R$3.748 e R$5.622) 37,50% 

Entre 6 e 8 SM (R$5.622 e R$7.496) 0 

Entre 8 e 10 SM (R$7.496 e R$9.370) 25,00% 

Entre 10 e 14 SM (R$9.370 e R$13.118) 12,50% 

Entre 14 e 20 SM (R$13.118 e R$18.740) 0 

Acima de 20 SM (R$18.740) 0 

Total Geral 100,00% 

Renda PESSOAL Média R$5.763,94 

Base 8 

  

 Renda FAMILIAR 

Até 1 SM (R$937) 1,85% 

Entre 1 e 2 SM (R$937 e R$1.874) 1,85% 

Entre 2 e 4 SM (R$1.874 e R$3.748) 9,26% 

Entre 4 e 6 SM (R$3.748 e R$5.622) 14,81% 

Entre 6 e 8 SM (R$5.622 e R$7.496) 7,41% 

Entre 8 e 10 SM (R$7.496 e R$9.370) 14,81% 

Entre 10 e 14 SM (R$9.370 e R$13.118) 16,67% 

Entre 14 e 20 SM (R$13.118 e R$18.740) 14,81% 

Acima de 20 SM (R$18.740) 18,52% 

Total Geral 100,00% 

Renda FAMILIAR Média R$10.432,14 

Base 54 

  

 Mudança na sua carreira profissional devido ao curso superior 

Mudou de função na mesma empresa com aumento salarial - 

Mudou de função na mesma empresa sem aumento salarial - 

Mudou de empresa com aumento salarial - 

Mudou de empresa sem aumento salarial - 

Não teve nenhuma mudança profissional 100,00% 

Total Geral 100,00% 

Base 8 

  

Canais utilizados para se posicionar ou reposicionar profissionalmente 

Sites de vagas 5,56% 

Jornal 3,70% 

Redes Sociais 7,41% 

Pesquisa em empresas dentro da minha área de formação 5,56% 

Portal de Vagas da Estácio - 

No momento, não estou buscando colocação/recolocação profissional 85,19% 

Base 54 
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O ISA da Faculdade Estácio de Juazeiro apresentou no primeiro semestre 8,53 e no segundo com 

7,71. Como forma de apresentar os principais resultados obtidos na Avaliação Institucional de 

2018, foram selecionados os dados que ilustram a avaliação da instituição, do Curso e da 

Disciplina/Professor, realizada por alunos e professores. 

 

4.4 Apresentação dos resultados da Autoavaliação 2018 

 

A seguir, seguem alguns gráficos que ilustram os resultados obtidos pela Instituição em questões 

relacionadas ao atendimento, infraestrutura e ambiente virtual, avaliados pelos alunos e 

professores nos dois semestres de 2018: 

 

 
Gráfico 18: Avaliação do atendimento realizada pelos discentes no semestre 2018.1 
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Gráfico 19: Avaliação do atendimento realizada pelos discentes no semestre 2018.2 

 

 

 

 
 Gráfico 20: Avaliação da infraestrutura realizada pelos discentes no semestre 2018.1 
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Gráfico 21: Avaliação da infraestrutura realizada pelos discentes no semestre 2018.1 

 

 

 

Gráfico 22: Avaliação ambiente virtual realizada pelos discentes no semestre 2018.1 
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Gráfico 23: Avaliação ambiente virtual realizada pelos discentes no semestre 2018.2 

 
Ao analisar as questões que compõem o resultado da Instituição é possível identificar os aspectos 

considerados mais vulneráveis pelos alunos: a disponibilidade de sinal de internet via Wifi (38,9% 

de insatisfação), banheiros (35,2%) e os espaços de convivência (27,8%). A não implantação em 

formato definitivo da copiadora e principalmente da cantina tem gerado o aumento do índice de 

insatisfação discente que reflete também no índice de satisfação geral com a infraestrutura que 

em 2018.1 foi de 80,4% para 35,2% de satisfeitos em 2018.2.  

 

 Em relação a internet a instituição implantou um link de reserva para suprir a rede de internet 

quando houver queda na rede principal, além de manter a limpeza do histórico do navegador e 

remoção de cookies. O ambiente virtual foi avaliado com índice de satisfação de 74,4% no primeiro 

semestre e de 60,4% no segundo. Pode-se considerar as quedas da rede de internet dificulta o 

acesso ao ambiente virtual de aprendizagem o que levou a diminuição do índice e insatisfação.  

 

Como potencialidade o índice de geral de satisfação com atendimento prestado pela 

administração e pela secretaria de aluno foi bem avaliado com índice de satisfação de 86% e de 

75% no primeiro e segundo semestre respectivamente.  
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Gráfico 24: Avaliação da Biblioteca realizada pelos discentes no semestre 2018.1 

 

 
Gráfico 25: Avaliação da Biblioteca realizada pelos discentes no semestre 2018.2 

 

 
Gráfico 26: Avaliação dos Laboratórios do Curso de Medicina realizada pelos discentes no semestre 2018.1 
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Gráfico 27: Avaliação dos Laboratórios do Curso de Medicina realizada pelos discentes no 

semestre 2018.2 

 

A biblioteca da unidade bem como os laboratórios específicos do Curso de Medicina se destacou 

como potencialidade com a satisfação com a infraestrutura para atender as necessidades das 

disciplinas. 

Em relação a avaliação do Curso serão apresentados a avaliação da coordenação, dos docentes e 

do curso. 

 

 
Gráfico 28: Avaliação da Coordenação do Curso de Medicina realizada pelos discentes no 

semestre 2018.1 
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Gráfico 29: Avaliação da Coordenação do Curso de Medicina realizada pelos discentes no 

semestre 2018.2 

 

Pode-se perceber em relação a atuação da coordenação do curso que no primeiro semestre o 

índice de satisfação geral foi de 95,5%. No segundo semestre os valores apresentados foram de 

61,1% de satisfação geral, sendo que o item de disponibilidade para atender os alunos de 2,3% de 

insatisfeitos (2018.1) foi para 23,1% (2018.2). Em avaliação geral, os índices de insatisfação com a 

coordenação de curso obteve um aumento significativo nos itens avaliados.  

 

 
Gráfico 30: Avaliação do Curso de Medicina realizada pelos discentes no semestre 2018.1 
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Gráfico 31: Avaliação do Curso de Medicina realizada pelos discentes no semestre 2018.2 

 

Em relação a avaliação do Curso de Medicina a satisfação geral em 2018.1 foi de 63% para 56% 

(2018.2) o que pode estar relacionado a atuação da coordenação do Curso. Como potencialidades 

destaca-se a realização das atividades complementares (62,7% de satisfação), apoio ao discente – 

NAPE (67,9% de satisfação) na qual realizaram diversas ações entre elas: oferta diversificada das 

Atividades Acadêmicas Complementares (AACs), atendimentos individuais aos alunos (a)s pelo 

NAPE, elaboração de planejamento de estudos para alunos com dificuldades de adaptação ao ciclo 

de estudos, mapeamento dos principais desafios no processo de ensino-aprendizagem do(a) 

aluno(a) pelo NAPE e acolhimento e mediação de escuta a turma, antes da semana de provas, 

junto com a coordenação do curso. 

 

 
Gráfico 32: Avaliação do professor do Curso de Medicina realizada pelos discentes no semestre 2018.1 
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Gráfico 33: Avaliação do professor do Curso de Medicina realizada pelos discentes no semestre 

2018.2 

 

 

Destaca-se também a satisfação dos discentes com corpo docente da Instituição representando 

uma satisfação geral de 75,5% (2018.1) e 73,1% (2018.1). 

Abaixo, segue os gráficos demonstrando a avaliação realizada por alunos em relação aos aspectos 

financeiros: 

 

 
Gráfico 34: Avaliação dos processos financeiros realizada pelos discentes no semestre 2018.1 
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Gráfico 35: Avaliação dos processos financeiros realizada pelos discentes no semestre 2018.1 

 
 
Em relação a satisfação geral referente aos processos financeiro percebe-se elevado índice de 

insatisfação discente (2018.1 com 50% e 2018.2 com 62,3%). Os aspectos avaliados com melhor 

índice são de clareza e facilidade de entendimento das informações do boleto (54,9% em 2018.2) 

e exatidão dos valores cobrados (56,9% em 2018.2).  

Esses resultados podem estar refletidos quando comparados com a satisfação geral do aluno em 

relação Instituição, uma vez que o índice de insatisfação aumentou de 4% no primeiro semestre 

para 24% no segundo semestre conforme gráfico abaixo. 
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 Gráfico 36: Avaliação geral dos alunos com a Estácio  por semestre 
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Em relação a Autoavaliação, segue abaixo os gráficos referente a percepção do corpo docente. 

 

 
 
Gráfico 37: Avaliação dos docentes sobre participação no Banco de Questões, participação no  
colegiado, conhecimento sobre o PPC, PDI e utilização do material didático das disciplinas – 
2018.1. 
 

 
Gráfico 38: Avaliação dos docentes sobre participação no Banco de Questões, participação no  
colegiado, conhecimento sobre o PPC, PDI e utilização do material didático das disciplinas – 
2018.2. 
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Gráfico 39: Avaliação dos docentes sobre aspectos relacionados ao Curso do Medicina 2018.1 (NDE, 
Webaula, PPC, Colegiado, infraestrutura dos laboratórios, metodologia de ensino) 
 

 
Gráfico 40: Avaliação dos docentes sobre aspectos relacionados ao Curso do Medicina 2018.2 
(NDE, Webaula, PPC, Colegiado, infraestrutura dos laboratórios, metodologia de ensino) 
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Gráfico 41: Avaliação dos docentes sobre aspectos relacionados ao Curso do Medicina 2018.1 (direção 
da unidade, acervo bibliográfico, condições de equipamentos, ações desenvolvidas pela IES, divulgação 
do processo de avaliação institucional, laboratórios específicos, conexão com internet). 

 
 

 
Gráfico 42: Avaliação dos docentes sobre aspectos relacionados ao Curso do Medicina 2018.2 (direção 
da unidade, acervo bibliográfico, condições de equipamentos, ações desenvolvidas pela IES, divulgação 
do processo de avaliação institucional, laboratórios específicos, conexão com internet). 

 

73%

73%

70%

86%

91%

100%

73%

91%

67%

70%

100%

43%

67%

91%

44%

91%

100%

27,3%

27,3%

30,0%

14,3%

9,1%

0,0%

18,2%

9,1%

33,3%

30,0%

0,0%

42,9%

33,3%

9,1%

55,6%

9,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

9,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

14,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acervo bibliografico disponivel para atender as…

Atuacao da Direcao da Unidade/Nucleo/IES

Atuacao da Gerencia Academica

Com relacao as aulas praticas: disponibilidade dos…

Condicoes e equipamentos da sala dos professores

Divulgacao do processo de Avaliacao Institucional

Divulgacao dos resultados dos processos de…

Eficiencia do Sistema de Informacao Academica (SIA)

A oferta de atividades academicas no ambito da…

A oferta de oportunidades para participar de…

Adequacao dos laboratorios especificos para…

Conhecimento das Acoes de Melhoria implantadas…

Estimulo as producoes academicas, concessao de…

Qualidade dos equipamentos utilizados em sala…

Sao desenvolvidos projetos e acoes de…

Satisfacao com a conexao da Internet do Campus…

Satisfacao geral com a Sala de Aula (dimensao,…

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES - PROFESSOR PRESENCIAL 2018.1

 MUITO SATISFEITO

POUCO SATISFEITO

INSATISFEITO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acervo bibliografico disponivel para atender as…

Atuacao da Direcao da Unidade/Nucleo/IES

Atuacao da Gerencia Academica

Com relacao as aulas praticas: disponibilidade dos…

Condicoes e equipamentos da sala dos professores

Divulgacao do processo de Avaliacao Institucional

Divulgacao dos resultados dos processos de…

Eficiencia do Sistema de Informacao Academica (SIA)

A oferta de atividades academicas no ambito da…

A oferta de oportunidades para participar de…

Adequacao dos laboratorios especificos para…

Conhecimento das Acoes de Melhoria implantadas…

Estimulo as producoes academicas, concessao de…

Qualidade dos equipamentos utilizados em sala…

Sao desenvolvidos projetos e acoes de…

Satisfacao com a conexao da Internet do Campus…

Satisfacao geral com a Sala de Aula (dimensao,…

AVALIAÇÃO DA UNIDADE - PROFESSOR 
2018.2

 MUITO SATISFEITO

POUCO SATISFEITO

INSATISFEITO



 75 

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 

 
 
 
Articulação do PDI aos processos de 
avaliação institucional 
(autoavaliação e avaliações externas) 
através da utilização dos resultados 
para a construção/reconstrução do 
planejamento institucional. 
 
 
Revisar/atualizar o PDI, em função 
de novos cenários internos e 
externos e, ainda, em função das 
demandas decorrentes dos processos 
avaliativos. 
 
 
Fortalecer a “cultura da avaliação”, 
despertando a comunidade 
acadêmica para a necessidade da 
autocrítica e revisão das ações 
projetadas. 

 
 

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. 

- Realizar avaliação externa junto a comunidade através 
de um questionário padrão utilizando os resultados 
para a construção/reconstrução do planejamento 
institucional. 
 
- Contratação de assessoria de imprensa para 
intensificar e diversificar as ações de comunicação e 
integração externa no que se refere as atividades 
desenvolvidas pela IES e sua  missão na região. 
 
- Confeccionar informativos contendo o resumo sobre o 
PDI e as 10 dimensões do SINAES. 
 
- Estimular através de reuniões maior articulação do PDI 
com relação à atuação do Colegiado do Curso e 
Conselhos na discussão de melhorias no ensino. 
 
- Diversificar ações para a sensibilização da importância 
da autoavaliação para toda comunidade acadêmica. 
 
- Participação da CPA na reunião do colegiado do curso 
a fim de promover maior integração discussão sobre 
“cultura da avaliação”. 
 
- Confeccionar Banner e expor os resultados da 
autoavaliação em local de fácil acesso com as 
evidências encontradas incluindo as fragilidades e as 
ações de melhoria desenvolvidas. 
 
- Atualizar home page da CPA local. 
 
- Confeccionar semestralmente um jornal eletrônico 
com as ações gerais desenvolvidas pela IES. 
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Acompanhar o sistema de 
autoavaliação interna de curso e da à 
luz dos instrumentos de avaliação 
externa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompanhar o sistema de 
autoavaliação interna da IES, à luz 
dos instrumentos de avaliação 
externa. 
 
 
 
 
 
 
Ajustar o Projeto Pedagógico em 
decorrência de resultados de 
procedimentos de avaliação externa 
ou/e interna. 
 

- Enviar formulário síntese aos coordenadores de curso 
para o levantamento das alterações realizadas a partir 
das sugestões recebidas. 
 
- Analisar e discutir os resultados junto o Coordenador 
de Curso. 
 
- Elaborar planos de ação para superação das 
fragilidades apontadas. 
 
- Promover a divulgação das ações. 
 
- Enviar formulário síntese aos gestores da IES e dos 
Cursos para o levantamento das alterações realizadas a 
partir das sugestões recebidas. 
 
- Elaborar planos de ação para superação das 
fragilidades apontadas. 
 
- Promover a divulgação das ações através do mural. 
 
 
- Analisar as recomendações da Comissão de 
monitoramento do Curso de Medicina e verificar as 
propostas apresentadas. 
 
- Comparar as recomendações com as diretrizes 
curriculares.  
 
- Planejar e acompanhar as ações para melhoria da 
qualidade do curso. 
 
- Demora no envio dos documentos/roteiros pela 
Coordenação Nacional de Medicina para a disciplina de 
Sistemas Orgânicos Integrados I, II e III para o devido 
planejamento docente e execução das atividades nos 
laboratórios de simulação. 

Operacionalizar e acompanhar as 
avaliações das condições de ensino 
do curso de graduação 

- Melhorar o servidor de internet da IES que 
costumeiramente necessita de ajustes, o que dificulta o 
acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. 
 
- Processar, junto ao Regulatório, o protocolo dos 
cursos no Sistema e-MEC. 
 
- Acompanhar, junto ao Regulatório, o preenchimento 
do formulário eletrônico. 
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- Orientar os gestores quanto aos aspectos a serem 
avaliados, em especial quanto à infraestrutura física e 
tecnológica necessária e quanto ao regime de trabalho 
do Corpo Docente dos Curso de Medicina e dos cursos 
que serão avaliados. 
 
- Dar apoio logístico e institucional à Comissão de 
avaliação in loco. 
 
- Acompanhar a emissão dos relatórios dos avaliadores 
e a publicação das Portarias. 
 

Utilizar o ENADE como uma das 
ferramentas para a melhoria do 
projeto pedagógico do curso de 
Graduação. 

- Sensibilizar gestores, docentes e discentes da IES para 
a importância do ENADE através de ações realizadas 
pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 
Docente - NAPED. 
 
- Realizar oficinas de capacitação dos docentes pelo 
NAPED sobre processos avaliativos discutindo as 
potencialidades e fragilidades para que as ações sejam 
fomentadas e planejadas visando a melhoria do projeto 
pedagógico do curso. 
 
- Divulgar em mural e e-mail os procedimentos 
estabelecidos pela legislação referente ao ENADE. 
- Aperfeiçoar, junto ao Regulatório, o Sistema de 
Controle Interno a fim de assegurar a matrícula de 
todos os alunos incluídos no critério do ENADE. 
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6. Considerações Finais 

 

A Avaliação Institucional da Faculdade Estácio Juazeiro constitui importante instrumento para a 

definição de objetivos e ações visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem, o 

aprimoramento institucional e a prestação de contas à sociedade. A Avaliação é concebida a 

partir de um processo dinâmico e coletivo de ação-reflexão-ação sobre as atividades do cotidiano 

da IES. Esse processo é orientado com os princípios de legitimidade, participação, integração, 

não-punição/premiação, compromisso, continuidade e sistematização. 

 

A legitimidade pressupõe o acordo da comunidade acadêmica quanto à institucionalização do 

processo de avaliação e quanto aos seus critérios. A participação é entendida como a atuação de 

diversos segmentos da Instituição nas diferentes fases do processo de avaliação. A Integração 

significa a incorporação de todos os esforços e experiências existentes ao processo global de 

avaliação institucional. Concomitantemente, não-punição/premiação é o princípio que visa a 

substituir a ideia de “procurar quem errou”, pela de “identificar as falhas e como corrigi-las”. 

 

O Compromisso é o empenho tanto individual como coletivo na busca de melhoria da Instituição 

e finalmente, os princípios de continuidade e sistematização da avaliação são entendidos como 

forma de garantir a reflexão e redefinição constante de objetivos e metas a serem alcançados. 

 

A Autoavaliação realizada pela Estácio Juazeiro permitiu um olhar reflexivo sobre as 

potencialidades e fragilidades de modo a realizar uma prospecção, partindo do que a IES é para 

o que deseja ser e, nesse percurso, torna possível repensar sua prática em termos do que, de 

fato, realiza-se para chegar à situação almejada. Os resultados encontrados permitiram levantar 

considerações a respeito das ações realizadas, tanto para o aspecto pedagógico, quanto para o 

administrativo e o social.  

 

A CPA identificou as fragilidades e potencialidades sinalizadas pelo seu instrumento de avaliação 

interna, analisou os resultados da pesquisa Sociocultural, refletiu sobre os resultados de visitas 

de avaliações do MEC e do ENADE e apontou sugestões de mudanças, descritas nas dimensões 

deste relatório, de forma a contribuir para a evolução da Instituição. Estes resultados foram 

compartilhados em todas as esferas relacionadas à comunidade acadêmica. 

 

A análise dos resultados da Avaliação Institucional Interna envolveu a CPA, os gestores de 

campus, coordenador de curso, docentes, colaboradores técnico-administrativos de forma 

abranger os responsáveis pelos diferentes setores desta IES e, assim, identificar potencialidades 

e fragilidades por meio das questões melhores avaliadas e aquelas com menores índices de 

satisfação.  
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Tendo em vista tem apenas um ano de atividade, percebe-se que a cultura avaliativa está cada 

vez mais presente na rotina dos diferentes setores, sejam acadêmicos ou administrativos da IES. 

Fato este demonstrado pelo número de adesão docente e discente nas avaliações. 

 

O processo de Autoavaliação da Estácio Juazeiro inicia seus trabalhos buscando  um caráter 

participativo, formativo e integrador. Em relação à abrangência, o processo de Autoavaliação 

atendeu plenamente tanto o objeto de estudo como os atores da avaliação. Pela análise efetuada, 

fica evidenciada que essa prática avaliativa está incorporada nas diferentes instâncias da gestão, 

uma vez que suas metas, tanto as acadêmicas como as administrativas contemplam os resultados 

obtidos, permanecendo como desafio a manutenção/ampliação dos patamares atingidos de 

satisfação docente e discente. 

 

A avaliação institucional é de suma importância para todas as partes envolvidas no processo 

educativo, é uma resposta concreta às atitudes vigentes, consistindo em importante veículo para 

a transformação e melhoria do processo educacional. Para o professor é a possibilidade de 

constatar o sucesso de seus métodos e também a possibilidade de reformular sua didática e 

empenho acadêmico. Para a instituição, é um diagnóstico preciso do funcionamento da mesma 

e uma tomada de posição para suprir as necessidades apontadas. A avaliação só é válida quando 

se propõe a constatar a realidade, mas acima de tudo, seu valor está na transformação por ela 

realizada. 
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 ANEXOS 

 

ANEXO I – Registros das principais atividades desenvolvidas pela CPA em 2018 
ANEXO II - Questionário da Avaliação Institucional Interna 
ANEXO III - Questionário da Pesquisa do Perfil Sociocultural 
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ANEXO I – Registros das principais atividades desenvolvidas pela CPA em 2018 
 

 
1. Reuniões para sensibilização da comunidade acadêmica com objetivo de desenvolver 

a “cultura da avaliação” discutindo os objetivos e atribuições da CPA.  
 

   
 

2. Lista de frequência das reuniões de sensibilização com os colaboradores e discentes 
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3. Material educativo sobre a CPA 
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4. Eleições para os representantes da CPA 
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5. Exemplo de apresentação dos resultados para comunidade acadêmica da Autoavaliação 

2018.1 
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6. Mural da CPA  
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ANEXO II - Questionário da Avaliação Institucional Interna 
 

ALUNO AVALIA INSTITUIÇÃO - ATENDIMENTO 

QUESTÃO 

Atendimento Virtual - Tácio 

Atendimento na Secretaria de Alunos da sua Unidade/Polo 

Atendimento prestado pela administração da Unidade/Polo 

Atendimento telefônico ativo (aquele que entrou em contato com você) 

Atendimento telefônico receptivo (aquele que o atendeu quando você ligou) 

Outros canais de atendimento 

Satisfação geral com o Atendimento 

Serviços do Estácio Carreiras (portal de vagas, cursos, notícias do mercado de trabalho, 

chat com consultores de carreira, etc.) 

ALUNO AVALIA INSTITUIÇÃO - INFRAESTRUTURA 

Disponibilidade de equipamento (computadores) nos laboratórios de Informática 

Disponibilidade de sinal de internet via Wifi no seu Campus. 

Qualidade dos equipamentos utilizados em sala (TV/Vídeo, datashow, retroprojetor, DVD, 

etc.) 

Satisfação com a conexão da Internet na biblioteca 

Satisfação com a conexão da Internet nos laboratórios 

Satisfação geral com a Infraestrutura 

Satisfação geral com a Sala de Aula (quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação do mobiliário) 

Satisfação geral com os Banheiros (quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação) 

Satisfação geral com os Espaços de Convivência e Alimentação (quantidade, dimensão, 

limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação) 

Disponibilidade do acervo bibliográfico no Campus / Polo para atender às necessidades 

das disciplinas do seu curso 

Satisfação geral com a infraestrutura da Biblioteca do seu campus/polo quanto ao espaço 

físico (dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação) e quanto à disponibilidade de ambientes de estudos individuais e em grupo. 

Satisfação com a infraestrutura dos laboratórios específicos do seu curso, quanto ao 

espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação). 

Satisfação com a utilização dos laboratórios específicos do seu curso para o 

desenvolvimento profissional. 

ALUNO AVALIA INSTITUIÇÃO - AMBIENTE VIRTUAL 

Facilidade na navegação no Sistema de Informação Acadêmica - SIA/ Ambiente Virtual(se 

é fácil ou difícil encontrar o que se procura) 
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Qualidade do acesso e conexão ao Sistema de Informação Acadêmica - SIA/ Ambiente 

Virtual 

Satisfação com o funcionamento da WebAula (Sala de Aula Virtual) 

Satisfação geral com o Sistema de Informação Acadêmica - SIA 

ALUNO AVALIA PROFESSOR 

Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do Professor 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações (provas e trabalhos) 

Competência do Professor para ensinar, desenvolver habilidades, despertar interesse pela 

disciplina e esclarecer dúvidas. 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor(objetivos, procedimentos de 

ensino e de avaliação, conteúdos e bibliografia) 

Satisfação geral com os Professores/Tutores abaixo 

ALUNO AVALIA CURSO 

A contribuição das aulas práticas para a sua preparação para o mercado de trabalho. 

Ações de Melhoria implantadas em seu Curso/Campus com base nos resultados da 

Avaliação Institucional 

Conhecimento do Projeto Pedagógico do seu Curso - PPC (perfil do egresso, disciplinas 

mínimas, eletivas e optativas, Atividades Acadêmicas Complementares - AAC, Estagio 

Curricular/Supervisionado) 

Critérios de Avaliação e regras para as Atividades Acadêmicas Complementares, TCC, 

Extensão, Iniciação Cientifica e outros 

Oportunidades oferecidas para participar de Atividades Acadêmicas Complementares 

AAC) - (Exemplo: cursos de nivelamento, revisão, palestras, oficinas de leitura, iniciação 

cientifica, seminários de pesquisa) 

Organização e qualidade do funcionamento do Estagio Curricular/Supervisionado do seu 

curso e contribuição para sua formação profissional 

Preparação para o mercado de trabalho oferecida pela Instituição 

Programas de apoio discente (apoio psicopedagógico, acolhimento ao ingressante, 

programas de acessibilidade ou equivalente, nivelamento e/ou monitoria) 

Qualidade do conteúdo do material didático das disciplinas 

Satisfação geral com o seu curso 

ALUNO AVALIA CURSO - COORDENADOR 

Apresentação dos aspectos acadêmicos relacionados ao curso (projeto pedagógico, 

exigência de pré-requisitos, matriz curricular, estágios, TCC, entre outros) 

Conhecimento dos processos acadêmicos (requerimentos, disciplinas online, laboratórios, 

Secretaria, etc.) 

Disponibilidade para atender os alunos 

Satisfação geral com o Coordenador do seu curso 

ALUNO AVALIA PROCESSOS FINANCEIROS 

Clareza e facilidade de entendimento das informações do seu boleto 
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Exatidão dos valores cobrados no boleto (de acordo com o que foi contratado: descontos, 

juros, etc.) 

Preço e a qualidade do serviço prestado, ou seja, com custo-benefício da universidade/ 

faculdade 

Satisfação geral com a mensalidade cobrada pela universidade / faculdade em 

comparação com as demais instituições de ensino superior privadas 

Satisfação geral com os processos financeiros da Estácio 

PROFESSOR AVALIA INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

Acervo bibliográfico disponível para atender às necessidades de sua disciplina 

Atuação da Direção da Unidade/Núcleo/IES 

Atuação da Gerência Acadêmica 

Com relação às aulas práticas: disponibilidade dos equipamentos em relação ao número 

de alunos 

Condições e equipamentos da sala dos professores 

Divulgação do processo de Avaliação Institucional 

Divulgação dos resultados dos processos de avaliação externa da IES (Conceitos do MEC) 

Eficiência do Sistema de Informação Acadêmica (SIA) 

A oferta de atividades acadêmicas no âmbito da Extensão (projetos que envolvam alunos 

e professores junto a comunidade) 

A oferta de oportunidades para participar de atividades acadêmicas no âmbito da 

Pesquisa 

Adequação dos laboratórios específicos para atender as necessidades da sua disciplina 

Conhecimento das Ações de Melhoria implantadas em sua Unidade pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) com base nos resultados da Avaliação Institucional 

Estimulo as produções acadêmicas, concessão de bolas de pesquisa/iniciação cientifico-

tecnológico, auxilio para participação em eventos e grupos de pesquisa 

Qualidade dos equipamentos utilizados em sala (computador, TV/Vídeo, datashow, 

retroprojetor, DVD, microfone, etc.) 

São desenvolvidos projetos e ações de responsabilidade social na sua instituição, tais 

como: cidadania, inclusão social, cuidados com o meio ambiente e memória cultural? 

Satisfação com a conexão da Internet do Campus (nos laboratórios e biblioteca) 

Satisfação geral com a Sala de Aula (dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade e conservação do mobiliário) 

PROFESSOR AVALIA CURSO 

A atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) contribui para a evolução do PPC, nos 

aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação? 

A usabilidade da Webaula/SAVA (Sala de Aula Virtual de Aprendizagem) 

A usabilidade das ferramentas de gestão de ensino e aprendizagem (Relatórios/ Analíticos 

BdQ e Indicadores de Desempenho Acadêmico) 

Integração entre os conteúdos das disciplinas do curso 
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Observa que o Colegiado contribui positivamente para o desenvolvimento do curso, no 

que se refere a representatividade dos segmentos, periodicidade das reuniões, registros e 

encaminhamentos das decisões 

Qualidade do Projeto Pedagógico do Curso no atendimento das demandas de natureza 

econômica, social, cultural, política e ambiental 

Qualidade do conteúdo das disciplinas que ministra (Plano de Ensino, Planos de Aula) 

Satisfação com a infraestrutura dos laboratórios específicos do seu curso quanto ao 

espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação) 

Satisfação quanto a metodologia do Modelo de Ensino 

Sua satisfação quanto aos projetos acadêmicos de complementação da aprendizagem, 

tais como Avaliando o Aprendizado, Nova Chance, PrepaAV, etc. 

PROFESSOR AVALIA COORDENADOR 

Apresentação e discussão do projeto pedagógico do curso (PPC) e planos de ensino de 

todas as disciplinas que você leciona 

Disponibilidade do coordenador para atender as demandas e necessidades do curso: 

atuação nas atividades acadêmicas, atenção aos docentes e discentes, atuação no âmbito 

do curso 

Divulgação das diretrizes, políticas e programas institucionais (Bolsas, Subsídios, 

Remuneração Variável, Plano de Saúde, etc.) 

Incentivo do coordenador a participação do professor nos projetos, programas e 

atividades do curso e da Instituição 

Pratica feedback, utilizando-se dos dados fornecidos pelas avaliações 

institucionais(internas e externas) e outros relatórios gerenciais 

Qual a sua satisfação geral com os coordenadores abaixo? 

Relevância do conteúdo das reuniões de docentes promovidas pelo coordenador de curso 
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Anexo III - Questionário da Pesquisa do Perfil Sociocultural 
 

Qual o seu período atual? 

Qual a sua faixa etária? 

Qual o seu estado civil? 

Atualmente, com quem você reside? 

Qual o PRINCIPAL meio de transporte que você mais utiliza para vir às aulas? 

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

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

Por favor, assinale qual o PRINCIPAL equipamento utilizado para acessar a internet: 

Qual o grau de escolaridade de seus Pais? Pai 

Qual o grau de escolaridade de seus Pais? Mãe 

Você está trabalhando atualmente? 

Qual sua faixa de renda PESSOAL mensal bruta (sem desconto)? 

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

Neste semestre, você teve alguma mudança na sua carreira profissional devido ao curso 

superior? 

Quais canais você utiliza para se posicionar ou reposicionar profissionalmente? 

Qual sua faixa de renda FAMILIAR mensal bruta (sem desconto)? 

Entre os motivos apresentados a seguir, quais foram os mais importantes e que o levaram 

a escolher a Estácio? Qualidade de Ensino 

Entre os motivos apresentados a seguir, quais foram os mais importantes e que o levaram 

a escolher a Estácio? Localização 

Entre os motivos apresentados a seguir, quais foram os mais importantes e que o levaram 

a escolher a Estácio? Preço 

Entre os motivos apresentados a seguir, quais foram os mais importantes e que o levaram 

a escolher a Estácio? Curso de oferta exclusiva da Estácio 

Entre os motivos apresentados a seguir, quais foram os mais importantes e que o levaram 

a escolher a Estácio? Recomendação de parentes e/ou amigos 

Entre os motivos apresentados a seguir, quais foram os mais importantes e que o levaram 

a escolher a Estácio? Financiamento Estudantil (50% do valor da mensalidade pelo dobro 

do tempo) 
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