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RESUMO 
 
Dando continuidade ao 2º Ciclo Avaliativo do SINAES, o presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de 
Autoavaliação Institucional da Faculdade Estácio de Juazeiro que tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas 
Acadêmicas: Dimensão 2– Ensino, Pesquisa e Extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade; e 
Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Estudantes. Eixo 4: Políticas de Gestão: Dimensão 5 – Políticas 
de Pessoal; Dimensão 6: Organização e Gestão da IES; e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira),em 
atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. Destaca-se que, além dos Eixos 3 e 4, o presente 
Documento apresenta uma síntese dos demais Eixos/Dimensões, no que se refere às ações de melhoria 
implementadas. 
 
O Documento, elaborado pela CPA, a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas 
pesquisas junto à comunidade acadêmica, resultados das avaliações externas (cursos e IES, incluindo o 
ENADE) e documentos oficiais da IES, tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação 
Institucional, com base nas avaliações internas e externas realizadas em 2019, visando identificar as 
fragilidades e pontos fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Considera-se ainda, para a 
avaliação da IES, o Índice de Satisfação do Aluno (ISA) e a Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento 
do grau de satisfação e motivação do corpo social da IES. Esse diagnóstico é importante instrumento para a 
tomada de decisões da IES e deve estar retratado nesse Relatório que, por sua vez, é referência para a 
configuração e acompanhamento do PDI da Instituição.  
 
O Programa de Avaliação Institucional, já consolidado na IES, atende às três esferas: docentes, discentes e 
estrutura funcional da IES. Os resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e 
propositiva, detecção de limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam 
fomentadas para o desenvolvimento institucional. A CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elabora 
documentação com informações relacionadas a esse processo e os apresenta à comunidade acadêmica e 
acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos 
planos de ação, no sentido de efetivar e garantir os compromissos da IES para com a sociedade.  Assim, 
todos os resultados avaliativos (internos e externos) são ferramentas gerenciais para a evolução da IES e 
para o planejamento das ações de melhoria necessárias.   
 
Nessa direção, podemos indicar as recentes propostas de ações de melhorias advindas das análises da CPA: 
mudança estrutural da cantina e melhoria do serviço ofertado; estruturação de uma área de convivência e 
espaço para descanso dos estudantes, melhoria no transporte público até IES, melhoria na adesão dos 
docentes aos encontros de capacitação pedagógica, maior integração e comunicação com comunidade 
externa, adequação no fornecimento de sinal de internet ( evitando queda da rede de internet que dificulta 
o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem),maior integração dos projetos de extensão com 
Responsabilidade Social e demandas regionais juntamente com as iniciativas da Instituição e 
estabelecimento de convênios para realização das atividades práticas dos Cursos de saúde, além de 
convênios de cooperação com ONGs locais.Portanto, a Avaliação Institucional constitui-se em um processo 
permanente de elaboração de conhecimentos e de intervenção prática, que permite retroalimentar as mais 
diversas atividades da IES.  
 
A autoavaliação é processo ativo na Faculdade Estácio de Juazeiro realizado através de programa eletrônico 
de avaliação para a participação de discentes e docentes. Em 2019.1, no Processo de Avaliação Interna, a IES 
obteve 83% de adesão do corpo discente e adesão de 83% do corpo docente. Em 2019.2, a IES obteve 69% 
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de adesão do corpo discente e adesão de 73% do corpo docente. Como potencialidades apontadas nos 
processos de avaliação interna 2019, destacam-se: início do projeto da 1ª fase da expansão com ampliação  
da área de convivência, cantina, laboratórios e salas de aula; conclusão da obra da cantina e escolha da nova 
empresa para melhorar a qualidade do serviço; Instalações das catracas eletrônicas, aquisição de mobiliário 
e equipamentos para laboratórios de saúde. Em relação à área acadêmica foi estabelecida a coordenação do 
Eixo de Saúde da Família para melhorar as atividades práticas de ensino nas Unidades Básicas de Saúde, bem 
como contratação de docentes e preceptores para acompanhamento e supervisão discente; fortalecimento 
do Eixo Seminário Integrado com coordenação própria e definição dos projetos a serem desenvolvidos e 
sistematização do processo avaliativo. Prosseguindo, vale destacar a regulamentação das Ligas Acadêmicas 
do Curso de Medicina, lançamento dos Editais de Iniciação Cientifica, Extensão e Monitoria. 
 
Como fragilidades, podemos apontar: espaço de convivência e área de descanso para os alunos (aguardando 
a estruturação/ampliação); limitação no transporte público até a IES (em processo de deliberação 
administrativa); limitação de recursos humanos terceirizados (limpeza e corpo técnico dos laboratórios), 
tendo em vista a ampliação das demandas dos setores na instituição; necessidade de ampliação da rede de 
convênios com instituições de saúde para melhorar os cenários de práticas do Curso de Medicina. Ressalta-
se também como fragilidade a indisponibilidade do acesso ao Resultado da Autoavaliação Institucional aos 
Docentes, fato este já informado a Direção Geral.  
 
Uma cópia integral do Relatório também é encaminhada pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos 
Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por todas as 
partes interessadas na avaliação institucional da IES. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Dando continuidade ao 2º ciclo avaliativo, o presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação 
Institucional da Faculdade Estácio de Juazeiro, que tratará dos seguintes Eixos: 
 
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas:  
Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e Extensão;  
Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade e; 
Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Estudantes.  
 
Eixo 4: Políticas de Gestão:  
Dimensão 5 – Políticas de Pessoal;  
Dimensão 6: Organização e Gestão da IES e; 
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira (em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065).  
 
O Documento, elaborado pela CPA tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação 
Institucional, com base nas avaliações internas e externas realizadas em 2019.  Organizado e coordenado 
pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), o trabalho reuniu contribuições de diversos setores institucionais, 
sendo construído de forma democrática, representando a intenção e a aplicação de uma gestão participativa 
e atenta a todos os seus públicos.  
 
Resumidamente, ressalta-se que Faculdade Estácio de Juazeiro iniciou suas atividades no mês de abril de 
2018, sendo que o primeiro relatório de Autoavaliação Institucional (1º Relatório Parcial) referente a este 
ano foi postado no sistema e-MEC em 2019, e englobou as informações 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, apresentando uma breve compilação das principais ações e resultados 
oriundos dos Eixos subsequentes, ou seja, 3,4,e 5. O presente Relatório, portanto, dá prosseguimento ao 2º 
ciclo avaliativo, com apresentação dos Eixos 3 e 4 e síntese dos Eixos 1, 2 e 5, juntamente com as principais 
ações realizadas em 2019.  
 
Durante o exercício 2019, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas pelos diversos setores 
da Instituição com o propósito de colher dados para subsidiar os debates realizados durante suas reuniões 
periódicas, bem como acompanhar a implantação das propostas de atividades e execução de mudanças 
apontadas pela comunidade acadêmica, através dos processos de avaliação internos e externos. Ao longo 
dos seus encontros, a CPA discutiu os princípios da avaliação institucional, a participação da comunidade 
acadêmica, a ampla divulgação dos resultados obtidos e, sobretudo, como princípio fundamental, o uso 
destes dados visando à melhoria dos serviços prestados pela Instituição. 
 
O presente Relatório tem início com a apresentação Institucional proveniente da ampla participação e 
contribuição da comunidade acadêmica, destacando as ações realizadas nas dimensões citadas e reunidas na 
devida ordem dos Eixos3 e 4(estabelecidos pelo Sistema SINAES, Lei 10.861/2004 e  positivadas no Art. 3), 
contemplando, para cada uma delas, as ações realizadas, vinculadas aos objetivos propostos no Projeto de 
Autoavaliação Institucional. 
 
O processo da avaliação institucional tem a finalidade de propiciar melhoria da qualidade da educação 
oferecida pela Faculdade Estácio de Juazeiro à orientação da expansão da sua oferta, o aumento 
permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, especialmente a promoção do 
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aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, na 
busca da compreensão do significado de suas atividades para alcançar a qualidade educativa e maior 
relevância social. 
 
O Programa de Avaliação Institucional da Faculdade Estácio de Juazeiro atende a docentes, discentes e 
estrutura funcional, que participam do Processo através de questionários eletrônicos, veiculados através do 
SIA (Sistema de Informações Acadêmicas). Os resultados da avaliação permitem a reflexão crítica e 
propositiva, detecção de limitações e fragilidades, promovendo, assim, que ações dinâmicas sejam 
fomentadas para o desenvolvimento institucional.  
 
A IES utiliza o processo de avaliação institucional para identificar oportunidades de melhorias em suas 
práticas administrativas e acadêmicas. Em 2019, a IES desenvolveu ações para superar as fragilidades 
apontadas nos seus processos de avaliação interna e externa, destacando-se: infraestrutura (com início do 
projeto da 1ª fase da expansão com ampliação da área de convivência, cantina, laboratórios e salas de aula); 
conclusão da obra da cantina e escolha na nova empresa para melhorar a qualidade do serviço; Instalações 
das catracas eletrônicas (melhorando a identificação/segurança institucional), aquisição de mobiliário e 
equipamentos para laboratórios de saúde. Em relação à área acadêmica foi estabelecida a coordenação do 
Eixo de Saúde da Família para melhorar as atividades práticas de ensino nas Unidades Básicas de Saúde, bem 
como contratação de docentes e preceptores para acompanhamento e supervisão discente; fortalecimento 
do Eixo Seminário Integrado com coordenação própria e definição dos projetos a serem desenvolvidos e 
sistematização do processo avaliativo. Prosseguindo, vale destacar a regulamentação das Ligas Acadêmicas 
do Curso de Medicina, lançamento dos Editais de Iniciação Cientifica, Extensão e Monitoria.   
 
Os resultados da avaliação interna são estudados e analisados pela CPA, Coordenação de Cursos e a Direção, 
para a identificação das fragilidades da IES. O principal objetivo dessas análises é a busca por oportunidades 
de melhoria e crescimento da percepção de qualidade dos serviços prestados pela IES. Destaca-se que, além 
da Avaliação Interna semestral, a IES considera o Índice de Satisfação do Aluno (ISA), onde o discente e o 
docente avaliam a IES em termos pedagógicos e estruturais. Essa Pesquisa serve de base para a CPA agir 
frente às fragilidades detectadas e seus resultados ficam disponibilizados no SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas). O ISA é apurado a partir do seguinte cálculo: 
 

 
Figura 1- Cálculo 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 
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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, Pesquisa 
de Satisfação dos Alunos (PESA) e na Pesquisa de Clima Organizacional são utilizadas para que ações sejam 
fomentadas, com vistas à regularização dos procedimentos de forma a atender às demandas oriundas das 
avaliações.  
 
Após a divulgação dos resultados das referidas avaliações, é realizado um estudo através de ferramentas 
estatísticas e de análise de problemas, com foco na qualidade. São elaborados planos de ação com metas e 
prazos, visando eliminar e/ou mitigar os pontos de insatisfação apontados no Relatório da Avaliação 
Institucional e no PESA (Pesquisa de Satisfação dos Alunos), como as ações já elencadas acima.  
 
A Avaliação Institucional deve ser um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói 
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 Pesquisa de Satisfação dos 
Alunos (PESA), compreende que autoavaliação possibilita uma visão integrada das ações desenvolvidas pelos 
diferentes setores e pessoas; que possibilita reflexão e diálogo entre os envolvidos no processo, de forma 
que as demandas sejam identificadas, encaminhadas e atendidas em conformidade com o planejamento 
institucional. 
 
A sistematização das atividades da Comissão Própria de Avaliação - CPA está pautada em reuniões periódicas 
com os seus membros, onde são discutidos fatos do cotidiano da IES, ações de avaliação institucional e 
sugestões de melhoria. Atualmente, a CPA é composta por nove membros, conforme Regimento próprio, 
sendo Milene dos Santos Costa e Ricledson Arcanjo Barreto, representantes do corpo técnico-administrativo; 
Denise Castro Parente e Mariana Gama e Silva, representantes docentes; Geyse Maria Dantas Moura e Laura 
Monique Gomes Sá, representantes discentes; Adalmira de Lucena Andrade e Ieda Silva Bonfim, 
representantes da sociedade civil organizada e coordenação da CPA pela professora Bruna Angela Antonelli. 
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 ressaltar a relevância da 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, 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 linkhttp://portal.estacio.br/quem-
somos/ouvidoria, e estão disponibilizadas das seguintes formas: Denúncias; Insatisfações e Elogios. 
 
A Ouvidoria deve apresentar à IES as demandas ocorridas e encaminhamentos realizados. Havendo casos 
urgentes, a apresentação do mesmo e sua discussão devem ser realizadas assim que houver uma reunião da 
CPA; guardar sigilo quanto à identidade dos denunciantes, se solicitado, ou quando entender que a 
identificação possa lhes causar transtornos; direcionar mensagens a departamentos competentes, para que 
esses informem à Ouvidoria sobre solicitação/reclamação/sugestão para que, em posse das informações, o 
Ouvidor possa dar respostas aos solicitantes. 
 
Ressalta-se ainda que, anualmente, a IES aplica o Questionário Sociocultural ao seu corpo discente como 
forma de conhecer melhor seu público-alvo e adequar serviços e atividades ao seu perfil. 
 
Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a Comissão Própria de 
Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, incorporou novos objetivos e manteve-se vigilante no 
acompanhamento das demandas e metas a serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas.   
 

1.1 Breve Histórico da Faculdade Estácio de Juazeiro 
 
A Faculdade Estácio de Juazeiro – Estácio Juazeiro está localizada no município de Juazeiro, na margem 
direita do Rio São Francisco, na região sub-média da bacia deste e distante 502 km da capital do estado, a 
cidade de Salvador. 
 
O Rio São Francisco separa fisicamente Juazeiro-BA e Petrolina-PE. Entretanto, as mesmas são cidades 
conurbadas, ligadas pela ponte Presidente Dutra, que faz a união entre os dois estados e oferece acesso aos 
vários estados do Nordeste. O município de Petrolina está localizado na mesorregião do São Francisco com 
uma área de aproximadamente, 4.561 km2 (IBGE, 2018).  
 
A região Juazeiro-Petrolina encontra-se em posição privilegiada, devido ao fato de ser equidistante das sedes 
das regiões metropolitanas de Salvador, Recife, Teresina e Fortaleza. Esta localização lhe proporciona uma 
função articuladora entre estas metrópoles e capitais regionais com infraestrutura do Aeroporto 
Internacional de Petrolina, da Hidrovia do Rio São Francisco, com o Lago de Sobradinho, o maior lago 
artificial do mundo, e possui ligação rodoviária com as principais capitais do Nordeste (BRASIL, 2011).  

http://portal.estacio.br/quem-somos/ouvidoria
http://portal.estacio.br/quem-somos/ouvidoria
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As cidades têm forte e tradicional relação comercial e cultural com Juazeiro, local escolhido para sede da 
Faculdade. Assim, sua área de influência abrange 53 municípios do estado de PE e BA, com uma população 
estimada de 2.113.439 (dois milhões, cento e treze mil e quatrocentos e trinta e nove) habitantes. 
 
Nesse contexto, a Faculdade Estácio de Juazeiro está inserida em um território integrado e tem como 
perspectiva firmar um compromisso com a sociedade buscando elementos que fortaleçam as políticas de 
ensino, pesquisa, extensão e gestão. Para tanto, a IES busca proporcionar qualidade da educação, elemento 
indispensável para o desenvolvimento da região e de um país, aliado ao ideal de sustentabilidade, uma vez 
que educar para um mundo sustentável é a premissa básica para o desenvolvimento da cultura de 
preservação das perspectivas de futuro. 
 
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 que 
possam fortalecer as políticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão no município de Juazeiro, Estado da 
Bahia. 
 
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 iniciou a primeira turma 
do Curso de Medicina referente ao 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). 
 
Voltada para a formação educacional superior, a Estácio Juazeiro é uma instituição que busca a excelência 
acadêmica. Em 2019 a Instituição recebeu a primeira visita de monitoramento do Curso de Medicina e foi 
contemplada com o aumento de número de vagas passando de 55 para 155 vagas ao ano (Portaria Nº 4006 
de 02 de setembro de 2019).  O momento é de fortalecimento, da busca pelo conhecimento de sua 
excelência regional, investindo em novos cenários a partir dos múltiplos olhares dos atores que constituem a 
instituição, de maneira democrática, transparente e ética. 
 
Observadas ainda as características e demandas de seu contexto, a Estácio Juazeiro direcionou seus esforços 
acadêmicos para a área da saúde, mediante a solicitação de 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. 
 
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 Lei nº. 
10.861 de 14 de abril de 2004. No primeiro ano, a IES cumpriu as diretrizes estabelecidas pelo MEC para a 
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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 - 2019 

TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 2019 

TITULAÇÃO  Qtd % REGIME DE TRABALHO Qtd % 

Doutor 08 28,6 Tempo Integral - TI 09 32,2 

Mestre 11 39,2 Tempo Parcial - TP 19 67,8 

Especialista 09 32,2 Horista - H 0 0 

TOTAL  100  Total   100 

 
1.2 Cursos ofertados (quadro atual) 

 
Ressalta-se que em 2018, a IES apresentava 54 alunos do Curso de Medicina, 13 docentes, 11 colaboradores 
administrativos. No ano de 2019 obteve aumento no número de vagas para o presente Curso, passando de 
55 para 155 vagas/ano. O número de docentes e colaboradores técnico – administrativos no ano de 2019 foi 
de 28 e 12, respectivamente. Destacamos que o curso funciona de forma regular, conforme previsto no Ato 
Regulatório expedido pelo MEC, conforme Quadro abaixo. 
 
Quadro 1- 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 

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

CURSO AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS 

Medicina 
Portaria Nº 4006, de 02/09/2019 
100 vagas anuais 

 
Fonte: Regulatório - Janeiro/2020. 

 
1.3 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. 
 

1.4 Avaliações Internas - ISA – 2018 e 2019 – CURSO E IES 

 
Como Síntese das avaliações Internas, apresentamos, no quadro abaixo, os resultados do ISA 2018 e 
2019(IES e Curso): 
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Tabela 2- ISA - Índice de Satisfação dos Alunos – CURSO DE MEDICINA 

Curso 
Medicina 

2018.1 2018.2 ISA 

8,53 7,72 8,12 

2019.1 2019.2 ISA 

8,08 8,44 8,26 

 
Tabela 3 - ISA - IES 

Campus  2018 2019 

Juazeiro  8,12 8,26 

 
 
2. METODOLOGIA 
 
O processo de autoavaliação desenvolvido pela Faculdade Estácio de Juazeiro, além de estar consolidado 
dentre as práticas institucionais, atende às necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de 
ação acadêmico-administrativa de melhoria institucional, garantindo que todos os segmentos da 
comunidade acadêmica estejam sensibilizados para a sua importância, participando do processo e se 
apropriando dos seus resultados.  
 
A autoavaliação institucional, projeto desenvolvido pela IES, representa um compromisso com a busca da 
qualidade permanente, em todos os seus processos. A avaliação é um instrumento fundamental para todo e 
qualquer organismo social que busque desenvolvimento, qualidade e aperfeiçoamento constante dos 
empreendimentos humanos.  A IES acredita na avaliação como forma de melhoria do seu fazer acadêmico e 
pretende com ela identificar a eficácia ou não de suas práticas, refletir sobre suas fragilidades e 
possibilidades e, finalmente, explicitar suas políticas, seus objetivos e seu projeto futuro.  
 
A Instituição entende que o Projeto de Autoavaliação é motor das transformações das práticas acadêmico-
administrativas e ferramenta avaliativa que contribui para a aquisição de informações capazes de favorecer 
a definição de estratégias, de ações e de programas visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem, a 
efetividade institucional e a prestação de contas à sociedade.  
 
O processo de avaliação deve ser o apoio da proposta institucional, desenvolvida pela Faculdade Estácio de 
Juazeiro, buscando atender a uma tripla exigência 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 a IES elabora seu Projeto de 
Autoavaliação Institucional, ferramenta esta que, aliada ao PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, 
constitui-se no alicerce que fundamenta a sua gestão, na medida em que serve como: (a) indicador de 
eficácia da configuração institucional adotada; (b) balizadora nas declarações da missão da IES; e (c) da 
relação contida entre a concepção de educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 
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2.1 Objetivos da Autoavaliação Institucional 
 
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.  
 
Objetivos Específicos 
 

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

 Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão; 
 Fundamentar e viabilizar a política de gestão da IES;  
 Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas em lei;  
 Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a reformulação do Projeto 

Institucional;  
 Fortalecer o compromisso social da Instituição;  
 Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos níveis.  

 
 

2.2 Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 
O Processo de Autoavaliação na Faculdade Estácio de Juazeiro conta com a Comissão Própria de Avaliação – 
CPA designada para planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade pelo Processo 
e para garantir a participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna e externa, com o 
apoio da Gestão da IES e de sua Mantenedora. Constituída no âmbito da IES, a CPA é responsável pela 
condução dos processos de avaliação internos e pela sistematização e prestações das informações 
solicitadas pelo INEP. 
 
A composição de forma equilibrada da CPA visa assegurar a participação de todos os segmentos da 
comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, com atuação autônoma com relação aos Conselhos 
Superiores e demais órgãos da IES. A CPA é composta por membros eleitos por seus pares e nomeados 
através de Portaria da Direção da IES: representantes do Corpo Docente; representantes do Corpo Técnico-
administrativo; representantes do Corpo Discente e representantes da Sociedade Civil. 
 
A Comissão Própria de avaliação – CPA é constituída atualmente pelos seguintes representantes dos 
segmentos da Instituição: 
 

 Bruna Angela Antonelli – Docente - Coordenação da CPA 
 Denise Castro Parente e Mariana Gama e Silva - representante(s) do corpo docente; 
 Geyse Maria Dantas Moura e Laura Monique Gomes Sá - representante(s) do corpo discente;  
 Milene dos Santos Costa e Ricledson Arcanjo Barreto - representante(s) do corpo técnico-

administrativo; 
 Adalmira de Lucena Andrade e Ieda Silva Bonfim - representante(s) da sociedade civil organizada, 

sem vínculo empregatício com a IES. 
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A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a Legislação vigente, possui Regulamento próprio, 
homologado pelo Conselho Superior (CONSU) e autonomia em relação aos Órgãos Colegiados e demais 
órgãos existentes na IES para executar suas atividades. 
 
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas as ações previstas no 
processo 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 Faculdade Estácio de Juazeiro: 
 

 Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando as metas definidas no 
PDI e PPI; 

 Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição (autoavaliação);  
 Sistematizar e disponibilizar as informações por ele geradas, bem como prestar as informações 

solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 10861/2004;  
 Constituir subcomissões de avaliação;  
 Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias competentes;  
 Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para fixação, aperfeiçoamento 

e modificação da política de avaliação institucional;  
 Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo 

institucional;  
 Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das Instituições de Educação 

Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), no âmbito do SINAES;  

 Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de cursos, seja para 
autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e recredenciamento da Instituição, 
disponibilizando informações resultantes do processo de avaliação interna da IES. 

 Divulgar os resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo o ENADE, das 
potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam fomentadas com vistas à 
regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas da avaliação. 

 
Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES – Sistema de Avaliação do Ensino Superior – e atenta à 
dinâmica interna da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, deve 
refletir sobre novos objetivos e se manter vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem 
alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas. 
 
A avaliação interna, componente da autoavaliação institucional da IES, ocorre semestralmente por meio de: 
 

 Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas – 
SIA, que avaliam as dimensões que dizem respeito à IES, aos cursos e às disciplinas. Os questionários 
são respondidos pelos Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-administrativo.  

 Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (Gestão, Acadêmico, Financeiro, 
Biblioteca, Secretaria etc.), o que ocorre no transcurso do ano letivo, e que busca informações sobre 
as ações desenvolvidas, a fim de confrontá-las com o que está previsto no PDI.  
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 Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos professores e à IES, através 
do processo de Avaliação Interna - o cálculo do ISA é constituído pela média simples dos dois eixos: 
média obtida pelos professores da IES (MP) e média obtida pela instituição/campus (MC). Portanto, 
ISA = (MP + MC) / 2. 

 Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social 
da IES. Com o resultado dessa Pesquisa, é possível traçar ações de desenvolvimento tanto para a IES 
quanto para os funcionários. Os benefícios que podem ser obtidos são: aumento da produtividade; 
redução da rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho.  

 
A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades de avaliação, de 
acordo com as diretrizes do SINAES, tornando o sistema de autoavaliação um instrumento internalizado e 
aceito pela comunidade, através de um trabalho de sensibilização pela sua relevância, e uma fonte de 
informações capaz de levar a IES a refletir sobre si mesma e tomar as ações corretivas que entender 
necessárias.  
 
Os resultados das pesquisas, além de divulgados à comunidade acadêmica, são sistematizados no Relatório 
de Autoavaliação Institucional Anual que contem, além dos resultados, análises críticas dos 05 Eixos/10 
Dimensões do SINAES, em consonância com o que prescreve o presente PDI da IES, bem como sugestões de 
melhoria, com o intuito de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento do PDl. O Relatório 
Anual, construído pela CPA, traça um desenho de qualidade de ensino e serviços ofertados pela IES. 
 
A CPA, ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente e dos relatórios de 
avaliações externas, apresentará aos gestores os resultados consolidados, a base do (re)planejamento das 
ações a serem realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam as ações e as 
tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria, como a 
capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de 
serviços e infraestrutura. As informações divulgadas para Coordenadores de Cursos e gestores devem 
permitir uma reflexão sobre a realidade encontrada e definir estratégias para minimizar as fragilidades 
apontadas e maximizar as potencialidades. Portanto, a IES entende que os resultados avaliativos são 
ferramentas gerenciais para seu planejamento e sua evolução. 
 
 

2.3 Autoavaliação Institucional: participação da comunidade acadêmica 
 
O processo de avaliação institucional da IES conta com o compromisso e apoio dos órgãos executivos da IES 
e a participação de sua comunidade acadêmica, técnico-administrativa e representantes da comunidade da 
sociedade civil organizada, na Comissão Própria de Avaliação, objetivando a sua efetiva implementação. Essa 
participação ocorre em todas as etapas do processo avaliativo, ou seja, desde seu planejamento, 
sensibilização e operacionalização, até o conhecimento dos resultados e melhorias.  
 
Todo esse processo é articulado, planejado e organizado pela CPA, com a participação de todos os seus 
integrantes, de acordo com as diretrizes do SINAES. A divulgação das informações, o compartilhamento de 
experiências e a prestação de contas constituem, na verdade, as formas de legitimar a participação da 
comunidade acadêmica sendo, por isso, consideradas pela IES como princípio prioritário nos processos de 
avaliação. 
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A comunidade acadêmica participa efetivamente do processo de autoavaliação através da aplicação de 
questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, que visam avaliar as 
dimensões que dizem respeito à IES, aos cursos e às disciplinas. Os questionários são respondidos pelos 
Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-administrativo.  
 
O processo ocorre, portanto, com a participação da sociedade civil organizada e de todos os segmentos da 
comunidade acadêmica, representados numericamente, na Comissão, de forma equilibrada, com 
abrangência de instrumentos de coleta, buscando-se índices de participação crescentes. 
 
A implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao desenvolvimento do PDI, ao 
desenvolvimento dos PPC, ao Programa de Avaliação Acadêmica e à realidade dos cursos, constatadas pelas 
informações provenientes das avaliações externas. Os relatos da Ouvidoria também contribuem para 
compor o diagnóstico institucional. 
 
Os resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e propositiva, detecção de 
limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o 
desenvolvimento institucional. Segue abaixo algumas ações para  participação da comunidade 
acadêmica na Autoavaliação Institucional ano 2019: 
 
 
Quadro 2- Ações da CPA para participação da comunidade acadêmica na Autoavaliação Institucional ano 
2019 

Avaliação Institucional 2019.1 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  
Avaliação Institucional 2019.2 
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2.5 Autoavaliação Institucional e Avaliações Externas: análise e divulgação dos resultados 

 
Os resultados analíticos, em nível adequado de detalhes, das avaliações internas e externas, são 
amplamente divulgados e apropriados e utilizados por todos os segmentos da comunidade acadêmica, 
conforme a seguir: 
 

2.6 Análise dos resultados 
 
Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA realizará a análise dos dados da 
autoavaliação institucional. Essa análise será estratificada nas perspectivas institucionais, por curso, bem 
como na percepção do docente e discente. Ao finalizar os relatórios com dados originados dos instrumentos 
aplicados internamente (questionários eletrônicos, resultados do ISA e da Pesquisa de Clima Organizacional 
e relatos da Ouvidoria) e dos relatórios de avaliações externas, a CPA apresentará aos gestores os resultados 
consolidados, propondo ações de melhoria e participando diretamente da elaboração das ações a serem 
realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiarão as ações e as tomadas de 
decisão dos gestores. A apresentação dos dados permitirá indicar ações de melhoria, como a capacitação 
docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e 
infraestrutura. Quando as informações forem divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os 
Gestores, será feita uma reflexão com os docentes (pelos Coordenadores) e com os demais colaboradores 
(pelos Gestores) sobre a realidade encontrada e, então, serão definidas estratégias para minimizar as 
fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades.  
 
A CPA deve elaborar pareceres sobre os resultados avaliativos relacionados aos 5 Eixos/ 10 dimensões do 
SINAES e, com base neles, apresentará recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os 
setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As oportunidades de 
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melhorias e os pontos fortes identificados no processo de avaliação devem contribuir para a definição das 
estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados avaliativos visam contribuir para a avaliação do 
desempenho das estratégias e iniciativas implantadas no ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica 
ou a manutenção das estratégias desenvolvidas.  
 
Em função da avaliação, novas estratégias e iniciativas podem ser definidas para superar as fragilidades 
identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elaborará documentação 
com informações relacionadas a esse processo (resultados das pesquisas, ENADE, pontos fortes e 
fragilidades e evolução dos indicadores institucionais) e os apresentará à comunidade acadêmica. Os 
Coordenadores, com respectivos docentes e discentes, reavaliarão e redefinirão junto com os Gestores da 
IES, as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. A CPA acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES 
como um todo para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos planos de ação, no sentido de 
efetivar e garantir os compromissos da Instituição para com a sociedade.   
 
 

2.7 Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica 
 
Com os dados tabulados e analisados estatisticamente, os representantes da CPA devem convocar reuniões 
setoriais, em formato de grupos focais, de forma que as respostas produzidas pelos instrumentos de 
investigação possam ser apreciadas, analisadas e discutidas com cada participante do processo. A 
comunidade acadêmica toma conhecimento dos resultados por meio de relatórios produzidos e postados 
nos principais murais da IES. 
 
Adicionalmente, a CPA disponibiliza uma cópia do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional aos 
gestores, bem como na Biblioteca e na Sala dos Professores e ainda o resumo do Documento, no site da IES, 
em atendimento à legislação. Também, as informações são apresentadas nas reuniões para gestores, 
coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 
 
 
Quadro 3- Reuniões da CPA com setores para divulgar os resultados da Avaliação Institucional 2019 

Reuniões internas com setores para divulgar os resultados da Avaliação Institucional 2019 
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2.8 Relatórios de Autoavaliação 

 
Os Relatórios de Autoavaliação Institucional da IES, considerando os relatórios parciais e finais(Nota Técnica 
INEP/DAES/CONAES nº 065), são elaborados pela CPA e postados anualmente no sistema e-MEC, no prazo 
previsto pela legislação vigente, apresentando os resultados, com base nas avaliações internas e externas.  
Possuem relação entre si, impactam o processo de gestão da Faculdade Estácio de Juazeiro e são base para a 
promoção de mudanças inovadoras. 
 
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 
Faculdade Estácio de Juazeiro e deve estar retratado nos referidos Relatórios, impactando o processo de 
gestão da Instituição, sendo estes referências para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. 
A autoavaliação da IES deve estar consolidada nos Relatórios de Autoavaliação Institucional, que têm por 
finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação externa.  
 
O acompanhamento dos resultados avaliativos, de forma permanente, demonstra a preocupação da IES na 
perspectiva de seu aprimoramento. O trabalho desenvolvido pela CPA, a cada ciclo avaliativo, fará com que a 
avaliação seja mais fortalecida, sendo percebida por todos da comunidade acadêmica como um processo 
indispensável para o autoconhecimento, sendo fundamental para a visualização de fragilidades e 
potencialidades, com vistas a manter ou alterar rotas. A utilização dos resultados de forma progressiva ao 
longo dos momentos avaliativos deve promover significativos avanços para a Faculdade Estácio de Juazeiro, 
que podem ser vislumbrados pelos níveis de satisfação progressivos.  
 
Os Relatórios são elaborados pela CPA, a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas 
pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas e os documentos oficiais da 
IES. No caso dos questionários respondidos nas pesquisas internas, avalia-se a pertinência das respostas, já 
que essas pesquisas representam a “percepção” da comunidade acadêmica sobre a realidade da IES. Para 
tanto, os resultados das pesquisas são confrontados pela CPA com informações dos documentos da IES (PDI 
e PPI) e relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações Externas.). Assim, assegura-se que as informações 
obtidas reflitam a realidade da IES. 
 
Conforme já assinalado, um resumo do Relatório com as principais informações é disponibilizado no site da 
IES. Uma cópia na íntegra do Relatório também é encaminhada pela CPA à Gestão da IES (coordenadores, 
docentes e colaboradores), à Sala dos Professores e Biblioteca da IES, de forma a assegurar o acesso aos 
resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. 
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3. DESENVOLVIMENTO 
 

3.1. EIXO3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 
 
3.1.1 Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

Ensino (Graduação) 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

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

- O NDE do Curso de Medicina revisou o Projeto 
Pedagógico do Curso de Medicina com descrição do 
contexto regional e local de acordo com demandas 
sociais; 
- Reunião com corpo docente do Curso de Medicina 
discutindo sobre os indicadores de saúde da região e 
oficinas para regionalização das ementas; 
- Para evolução do conhecimento e em práticas 
pedagógicas atualizadas foi realizado encontros 
periódicos de capacitação em metodologias ativas 
executado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e 
Experiencia Docente – NAPED. 

- Melhorar a periodicidade das 
reuniões do NDE com participação 
efetiva de todos os membros; 
 
- Melhorar adesão dos docentes 
nos encontros realizados pelo 
NAPED; 
 
- Necessidade de uma formação 
específica ao corpo docente sobre 
processos educacionais em saúde 
abordando estratégias 
metodológicas com maior carga 
horária;  
 
-Melhorar a integração docente 
com os preceptores dos serviços 
bem como melhorar adesão dos 
preceptores nos encontros 
pedagógicos. 

- Engajamento da 
coordenação do curso e corpo 
docente com ações de 
regionalização do Curso; 
 
 
- Realização periódica de 
encontros pelo NAPED para 
discussão e formação de 
práticas pedagógicas 
inovadoras. 
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Divulgar os Projetos 
Pedagógicos dos 
Cursos aos Alunos. 

- Foram realizadas reuniões com a Coordenação do 
Curso, voltadas ao Corpo Discente e Docente, para a 
divulgação do Projeto Pedagógico do Curso de 
Medicina bem como sobre as Diretrizes Curriculares 
Nacionais; 

- Melhorar divulgação do PPC do 
Curso ao discentes  
 (necessidade de intensificar e 
diversificar as ações) 
 
- Criação de mural interno 
localizado próximos aos discentes 
para coordenação do Curso de 
Medicina; 

- Realização de reuniões com a 
Coordenação do Curso, 
voltadas ao Corpo Discente. 
 
- Maior apropriação dos 
docentes sobre o PPC do 
Curso refletindo na sua prática 
docente com a regionalização 
das ementas. 

Implementar formas 
de apoio ao 
discente, com base 
nas necessidades 
reveladas pelos 
alunos.  

- Semana de acolhimento aos ingressantes 
- Execução do Programa de monitoria em: Anatomia 
Humana, Fisiologia, Microbiologia e Histologia e 
Embriologia. 
- Atendimentos individuais aos alunos (a)s pelo NAAP 
- Elaboração de planejamento de estudos para alunos 
com dificuldades de adaptação ao ciclo de estudos no 
curso de medicina pelo NAAP 
- Atividade de apoio na semana de prova e plantão de 
ajuda para alunos com queixas ou necessidades pelo 
NAPAP. 
- Realização do NAAP coletivo. 
- Acolhimento e mediação de escuta a turma, antes da 
semana de provas, junto com a coordenação do curso. 
- Apoio aos discentes na participação em eventos 
científicos entre eles no Congresso Brasileiro de 
Educação Médica – COBEM. 

- Melhorar divulgação dos serviços 
de estágios e empregos e Estácio 
carreiras. 

- Em relação a Monitoria ocorre 
demora no período de lançamento 
de Edital até início das atividades; 
- Disponibilidade de horários dos 
alunos para dedicação para a 
monitoria; 
 

 

- Engajamento da 
coordenação do curso e corpo 
docente com ações de 
acolhimento e apoio ao 
discente. 
 
- Integração do corpo docente 
com o NAAP, para orientação 
dos alunos com necessidades 
especificas; 
 
- Na monitoria estimula os 
discentes a ensino e 
aprendizagem e aproximação 
do aluno nos diferentes 
períodos da IES e contato com 
orientador. 
 

Organizar e 
desenvolver as 

- A coordenação das AACs realizou periodicamente 
diversas ações entre elas: 1º Encontro Sobre Cuidados 

- Extensa carga horária semestral 
dos estudantes que por vezes 

- As AACs proporcionam aos 
estudantes proporcionam aos 
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Atividades 
Acadêmicas 
Complementares 
(AACs), nos cursos 
ofertados. 

Paliativos Perinatais do Vale Do São Francisco; Teia 
das Relações: Desafios da Formação Acadêmica; visita 
guiada à biblioteca; oficina de produção de sabão com 
óleo; visita técnica ao Laboratório de Microscopia e 
Lupas da Univasf; 1° Encontro sobre câncer bucal e 
sua visão multidisciplinar; roda de conversa sobre o 
autismo; palestra com a ginasta Daniele Hypólito; 
“ENTRE ELAS” - Diálogo com mães estudantes de 
medicina; oficina de introdução ao ambiente cirúrgico, 
lavagem de mãos, instrumentação e paramentação; 
oficina de currículo lattes e demais atividades 
descritas no relatório próprio com a descrição e 
evidências de AACs.  

diminui a participação nas AACs; 
- A participação da comunidade 
externa ainda é pequena nos 
eventos realizados pela IES devido 
a localização e falta de transporte 
público até a localidade; 
 
- Poucos professores envolvidos na 
oferta de AACs. 
 

estudantes experiências que 
contribuem para a sua 
formação profissional e 
engajamento social e 
permitem maior aproximação 
dos estudantes com a 
comunidade;  
 
- 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.  
 
- Realização de diversas AACs 
para discentes, docentes e 
comunidade acadêmica 
externa de forma gratuita 
tanto para os alunos do como 
para a comunidade. 
 
- Elevada oferta de horas por 
semestre  
 

Divulgar os critérios 
de Avaliação e regras 
para as Atividades 

- Estruturação do mural de Pesquisa e extensão, AACs 
e da coordenação de Curso que reuni todas as 
informações (editais, oportunidades de financiamento 

- Extensa carga horária semestral 
dos estudantes que por vezes 
diminui a participação nos 

- Informações disponibilizadas 
no mural próprio; 
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Acadêmicas 
Complementares, 
TCC, Extensão, 
Iniciação Científica e 
Monitoria. 

e parcerias) sobre a Pesquisa e extensão na Instituição 
e divulgá-las de forma ampla para toda a comunidade 
acadêmica. 

Atividades Acadêmicas 
Complementares, TCC, Extensão, 
Iniciação Científica e Monitoria. 

- Orientação para o 
cumprimento das horas 
 
- Sistema informatizado para 
cadastro, inscrição e controle 
das atividades desenvolvidas 
pelos alunos 

Organizar e 
desenvolver as 
Atividades 
Acadêmicas 
Complementares 
(AACs) alinhadas aos 
Projetos 
Pedagógicos dos 
Cursos.  

- A coordenação das AACs realizou periodicamente 
diversas ações alinhadas aos Projetos Pedagógicos do 
Curso de Medicina juntamente com a Coordenação de 
Curso entre elas: 1º Encontro Sobre Cuidados 
Paliativos Perinatais do Vale Do São Francisco; Teia 
das Relações: Desafios da Formação Acadêmica; visita 
guiada à biblioteca; oficina de produção de sabão com 
óleo; visita técnica ao Laboratório de Microscopia e 
Lupas da Univasf; 1° Encontro sobre câncer bucal e 
sua visão multidisciplinar; roda de conversa sobre o 
autismo; palestra com a ginasta Daniele Hypólito; 
“ENTRE ELAS” - Diálogo com mães estudantes de 
medicina; oficina de introdução ao ambiente cirúrgico, 
lavagem de mãos, instrumentação e paramentação; 
oficina de currículo lattes e demais atividades 
descritas no relatório próprio com a descrição e 
evidências de AACs. 
- Realização da divulgação, ao corpo discente, das 
dessas atividades, através do Campus Virtual e mural. 

- Extensa carga horária semestral 
dos estudantes que por vezes 
diminui a participação nas AACs; 
 

- 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. 
 

Aprimorar os 
cenários das 
atividades práticas 

- Foi constituída a coordenação do Eixo de Saúde 
Família com aumento das Unidades Básicas de Saúde 
para as práticas da disciplina; 

- Aumento do número de Unidades 
Básicas de Saúde para as atividades 
práticas do Curso de Medicina 

- Buscar convênio com mais 
unidades hospitalares do 
município. 
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existentes e 
organização de 
novos cenários, 
atendendo às 
necessidades de 
cada curso, tendo 
em vista a 
aproximação com a 
comunidade.   
 

- Estabelecimento do convenio com Hospital Pró-
Matre de Juazeiro para as aulas práticas de 
propedêutica; 
- Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde 
(COAPES) com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Juazeiro, visando a garantir o acesso a todos os 
estabelecimentos assistenciais sob a responsabilidade 
do gestor da área de saúde como cenário de práticas 
para os cursos de graduação. 
- Realização de palestras em Educação em saúde e 
visitas domiciliares pelos estudantes de Medicina às 
diversas comunidades que se localizam no município 
de Juazeiro. 

favorecendo aproximação com a 
comunidade.   
 
- Contrato Organizativo da Ação 
Pública Ensino-Saúde (COAPES) 
com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Juazeiro. 

Garantir a 
organização e 
qualidade do 
funcionamento do 
Estágio 
Curricular/Supervisio
nado dos Cursos, e 
contribuição para a 
formação 
profissional. 

- Aprovação do Regimento do Internato para o Curso 
de Medicina. 
- Concretização do Contrato Organizativo da Ação 
Pública Ensino-Saúde (COAPES) com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Juazeiro garantindo cenários 
de práticas e estágios para contribuição para a 
formação profissional. 

- Contrato Organizativo da Ação 
Pública Ensino-Saúde (COAPES) 
com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Juazeiro. 
 
 

- Buscar convênio com mais 
unidades hospitalares do 
município. 

Garantir a 
preparação para o 
mercado de 
trabalho, oferecida 
pela Instituição. 

- Acompanhamento da satisfação dos alunos através 
dos resultados avaliativos internos e/ou pesquisas 
internas, o índice de satisfação dos Alunos com 
relação aos serviços prestados pelo “Estácio 
Carreiras”. 

-Desenvolver, junto às 
Coordenações de Curso, ações para 
a verificação, junto aos alunos e 
egressos, da preparação para o 
mercado de trabalho, oferecida 
pela IES, fortalecendo o 

- A Estácio proporciona 
Orientador de carreiras – 
Online com Ambiente virtual, 
onde o aluno ou o egresso 
interage com Consultores de 
Carreira em tempo real via 
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desenvolvimento e eficácia dos 
Estágios e do Programa de 
Acompanhamento do Egresso. 
 
-Verificar, junto às Coordenações 
de Curso, a efetividade e eficácia 
do “Estácio Carreiras”.  
 
- Melhorar divulgação dos serviços 
de estágios e empregos e Estácio 
carreiras. 

 

- Na avaliação institucional, 
apresentou uma média 7,3, o que 
demonstra que os alunos não estão 
satisfeitos com os serviços do 
Estácio Carreiras e/ou pouco 
utilizam esse serviço. 

chat ou por e-mail, recebendo 
orientação de carreira, 
explicações sobre legislação 
de estágio e todas as 
informações necessárias para 
que tenha sucesso 
profissional. O acesso é 
realizado no site: 
http://www.estaciocarreiras.c
om.br/orientacao/ 
 

Acompanhar o 
impacto dos 
resultados das 
avaliações internas e 
externas sobre as 
ações desenvolvidas 
pelos cursos. 

- Reunião da CPA com NDE e Colegiado de Curso para 
analisar os resultados do primeiro monitoramento do 
Curso de Medicina; 
- Elaboração de um plano de ação pela CPA referente 
às melhorias a serem implementadas; 
- Acompanhamento da CPA nas melhorias para o 
curso; 

- Melhorar divulgação das ações 
desenvolvidas pelos cursos. 
 
- Concretizar e efetuar as 
demandas solicitadas pelos alunos 
quanto a infraestrutura da cantina 
e espaço de convivência. 

- Prática permanente da 
Instituição em apresentar 
resultados das avaliações 
internas e externas sobre as 
ações desenvolvidas pelos 
cursos. 

Divulgar as ações de 
melhoria 
implantadas nos 
Cursos, com base 

- Divulgação no Mural da CPA e em realização de 
reuniões com o Corpo Discente, as ações previstas e 
implantadas, com base nos resultados da avaliação 
Institucional. 

- Melhorar divulgação das ações 
desenvolvidas pelos cursos. 
 
- Concretizar e efetuar as 

Produção de banners e 
apresentação dos resultados 
em sala de aula com 
participação dos alunos nas 

http://www.estaciocarreiras.com.br/orientacao/
http://www.estaciocarreiras.com.br/orientacao/
http://www.estaciocarreiras.com.br/orientacao/
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nos resultados da 
Avaliação 
Institucional (interna 
e externa) 

demandas solicitadas pelos alunos 
quanto à infraestrutura da cantina 
e espaço de convivência. 

discussões.  
 
- Divulgação das ações de 
Melhoria semestralmente 
para fixação nos murais da 
CPA e em locais de grande 
visibilidade na unidade. 

Desenvolver 
Programas de 
Capacitação Docente 
 

- No primeiro semestre de 2019 foram realizados 
encontros periódicos pelo Núcleo de Apoio 
Pedagógico e Experiência Docente – NAPED, entre 
eles pode-se citar: o mês de março foi abordado sobre 
as diferenças entre metodologias ativas x metodologia 
tradicional, discutindo a complexidade do processo de 
ensino-aprendizagem e a necessidade contemporânea 
da utilização das metodologias ativas na prática 
docente. Em abril foi realizado a oficina sobre 
experiências exitosas em sala de aula, na qual cada 
docente pode compartilhar suas experiências, além de 
discutir sobre o uso da tecnologia de maneira 
orientada, a importância da organização e 
sistematização das aulas. No mês de maio, o tema foi 
transtornos de aprendizagem no processo de 
formação dos estudantes e as estratégias para 
melhorar a prática docente, sendo discutida a 
importância do tema transtornos de aprendizagem no 
processo de formação dos estudantes e o papel do 
professor nesse cenário, a fim de construirmos 
estratégias para melhorar a prática docente. 
- Incentivarão e divulgação aos docentes dos cursos 

- Melhorar adesão dos docentes 
nos encontros realizados pelo 
NAPED; 
 
- Necessidade de uma formação 
específica ao corpo docente sobre 
processos educacionais em saúde 
abordando estratégias 
metodológicas com maior carga 
horária;  
 

- Realização periódica de 
encontros pelo NAPED para 
discussão e formação de 
práticas pedagógicas 
inovadoras. 
 
- Participação dos docentes no 
Congresso Brasileiro de 
Educação Médica - COBEM 
com premiação das atividades 
pedagógicas desenvolvidas. 
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oferecidos na plataforma EDUCARE. 

 

Ensino (Pós-graduação) 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

Ampliar as ações que 
articulem a 
graduação e a pós-
graduação. 

- Solicitação para Direção Nacional sobre a viabilidade 
de oferta de Pós-Graduação em Microbiologia clínica.  
- Cursos de Pós-graduação na modalidade à distância. 

- Melhorar a divulgação dos cursos 
de pós-graduação na região; 
- Os docentes dos cursos de 
graduação não estão bem 
informados a respeitos dos cursos 
da pós-graduação, o que dificulta a 
elaboração de projetos  

- A infraestrutura da unidade 
poderá proporcionar cursos 
de pós-graduação voltados 
para área da saúde conforme 
demanda da região.  

Apresentar os cursos 
de Pós-graduação 
aos alunos da 
Graduação. 

Oferta de cursos de Pós-Graduação EAD no ano de 
2019. 

Falta de projetos de cursos de Pós-
Graduação no ano de 2019. 

- A infraestrutura da unidade 
poderá proporcionar cursos 
de pós-graduação voltados 
para área da saúde conforme 
demanda da região. 

 

Pesquisa / Iniciação Científica 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

Garantir o 
engajamento de 
alunos e professores 
dos cursos de Pós-
graduação e 
Graduação nos 
Programas de 
Iniciação Científica. 

- Realização da Jornada Científica de Medicina 
 
- Acompanhamento da implementação das atividades 
de pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística 
e cultural, conforme previstas no PDI.  
 
- Lançamento de Edital do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

- Estudar viabilidade de aumento 
do valor da Bolsa de IC; 
 
- Extensa carga horária semestral 
dos estudantes que por vezes 
diminui a participação nas IC. 
 
- Considerando que os Editais 

- Edital de Programa 
Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica; 
 
- O PIBIC visa despertar o 
interesse científico dos alunos 
de graduação do ensino 
superior; desenvolver o  
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- Análise e emissão de pareceres das propostas de 
projetos de iniciação científica pelo Comitê 
Institucional de Iniciação Cientifica (CIIC) local. 
 
- Homologação de inscrições e divulgação de 
resultados dos projetos de iniciação científica 
aprovados no ciclo 2019/2020; 
 
- Lançamento do Edital de Produtividade Pesquisa 
ciclo 2019/2020; 
 
- Início do Processo de Análise dos Projetos de 
Produtividade Pesquisa com gerenciamento da DPE. 
 
- Lançamento do Edital de Extensão Social 
 
- Início do Processo de Análise dos Projetos de 
Extensão Social com gerenciamento do CIIC local. 
 

permitem somente orientadores 
mestres e doutores os profissionais 
especialistas não são 
contemplados e motivados a 
Iniciação a Pesquisa; 
 
- Atraso nos equipamentos de 
laboratório para desenvolver as 
pesquisas. 

pensamento científico, 
aptidão criativa, capacidade 
crítica, procurar novas 
respostas e soluções; 
desenvolver a aprendizagem 
de técnicas e métodos de 
pesquisa; promover a 
autonomia do aluno para 
refletir sobre questões sociais 
e éticas inerentes à pesquisa 
científica; e, proporcionar 
espaço institucional para 
formação de futuros 
pesquisadores, mestres e 
doutores. 
 
- Programa Institucional de 
Pesquisa Produtividade tem 
como objetivo estimular o 
desenvolvimento de projetos 
de pesquisa e incentivar a 
produção cientifica entre os 
docentes dos cursos de 
graduação. 
 
- Corpo docente está em 
segundo lugar na pesquisa e 
produtividade da Estácio 
Nacional; 
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- Realização da Jornada de 
Iniciação Científica 
 

Fazer o 
levantamento e 
apresentação da 
produção acadêmica 
discente e docente. 

- Lançamento da revista eletrônica Arquivo de Saúde, 
Biologia e Sociedade pode ser acessado pelo link 
http://periodicos.estacio.br/index.php/asbsestaciojua
zeiro 
 
- Publicação de dez trabalhos científicos (relação 
nominal na tabela abaixo) * 
 
- A avaliação de Produtividade da Pesquisa e a 
Avaliação da Pesquisa, Extensão e Internacionalização 
são preparados após o cálculo do IPPGR3 ( Índice de 
Produtividade de Pesquisa na Graduação no período 
de 3 anos) e do IPEI ( Índice de Pesquisa, Extensão e 
Internacionalização), considerando os registros 
presentes no Currículo Lattes dos Docentes em 
05/02/2019 os docentes alcançaram excelentes 
resultados. 

- A Estácio Juazeiro não está 
cadastrada no Diretório de 
Pesquisa (CNPQ). 
 

- A revista concretiza o pilar da 
iniciação a pesquisa da IES 
sendo um canal de informação 
e socialização com a 
comunidade acadêmica. 

Desenvolver a 
produção de 
conhecimento 
articulado às 
necessidades sociais. 

- Acompanhamento da implementação das atividades 
de pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística 
e cultural articulado às necessidades sociais. 
 
- Abertura de chamado de composição de corpo 
editorial da Revista ASBS e lançamento da Revista 
Científica – Arquivos De Saúde, Biologia e Sociedade 
(ASBS). 

- Consolidação através de relatório 
semestral de uma rotina de 
acompanhamento para as 
atividades de pesquisa/iniciação 
científica, tecnológica, artística e 
cultural.  
 

- Ações desenvolvidas visam 
garantia da coerência entre o 
PDI e PPC e as ações 
institucionais voltadas para o 
desenvolvimento econômico e 
social.  
 
- Integração dos discentes na 

http://periodicos.estacio.br/index.php/asbsestaciojuazeiro
http://periodicos.estacio.br/index.php/asbsestaciojuazeiro
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- Abertura de chamado de submissão de manuscritos 
com vista à composição do primeiro volume. 
 
- Atuação do Comitê Institucional de Iniciação 
Científica - CIIC 
- Relação da produção acadêmica discente e docente 
(quadro 4). 

comunidade de Juazeiro 
referente à disciplina de Saúde 
da Família. 
 
- Os docentes apresentam boa 
a avaliação de Produtividade 
da Pesquisa e a Avaliação da 
Pesquisa, Extensão e 
Internacionalização 
considerando o cálculo do 
IPPGR3 (Índice de 
Produtividade de Pesquisa na 
Graduação no período de 3 
anos) e do IPEI (Índice de 
Pesquisa, Extensão e 
Internacionalização) dos 
docentes da Faculdade Estácio 
(Figura 2) 
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Quadro 4 - Levantamento e apresentação da produção acadêmica discente e docente 

AUTORES EVENTOS TRABALHOS 

Allana Moreira Silva Freire de Carvalho; Aline Silva 
Jerônimo; Amanda Thaysa de Oliveira Cruz 

57º COBEM - Congresso Brasileiro de 
Educação Médica  

Aprendizado supervisionado em comunidade para 
uma formação ética e humanística: um relato de 
experiência 

Allana Moreira Silva Freire de Carvalho; Aline Silva 
Jerônimo; Amanda Thaysa de Oliveira Cruz 

57º COBEM - Congresso Brasileiro de 
Educação Médica  

Construção de casos complexos, 
interprofissionalidade e intervenções simuladas: 
uma formação para os cuidados ampliados em 
saúde.  

Lara Neves Maniçoba; Eduardo Moreira Rocha; 
Mariana Gama e Silva 

VII  Simpósio de Plantas Medicinais 
do Vale do São Francisco e 1st 
France-Brazil Meeting on Natural 
Products 

Atividade de educação em saúde sobre o uso de 
plantas medicinais em uma unidade básica de 
saúde no município de Juazeiro-BA 

Maissa Torres Marques; Geyse Mara Dantas Moura; 
Mariana Gama e Silva; Diego Pires Rocha; Denise 
Castro Parente 

57º COBEM - Congresso Brasileiro de 
Educação Médica  

Interface academia-escola: despertando o saber em 
jovens da educação básica e o protagonismo dos 
estudantes de medicina 

Álvaro José Pacheco; Sarah Rayanne Leite Lins; Naiane 
Martins Freire; Geyse Maria Dantas Moura; Joara Mara 
Moraes Lins Alves 

57º COBEM - Congresso Brasileiro de 
Educação Médica  

Teatro para construção de competências médicas: 
relato de uma experiência 

Álvaro José Pacheco; Joara Mara Moraes Lins Alves; 
Geyse Maria Dantas Moura; Lara Hortência Barbosa de 
Brito; Sarah Rayanne Leite Lins;  

57º COBEM - Congresso Brasileiro de 
Educação Médica  

Construção e Avaliação de competências médicas 
para atuação em urgências em obstetrícia 
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Geissa Larissa da Silva Lima, Stefane Amorim Melo, Ana 
Tânia Pereira Dias, Fabiane Azevedo Maia, Lizandra 
Lins Ghersman de Alencar Barros, Maissa Torres 
Marques, Jorge Messias Leal do Nascimento, Maria da 
Conceição Aquino de Sá. 

IV Workshop de Fisioterapia do Vale 
do São Francisco 

Extrato de Allviiumsativum como potencial 
antimicrobiano contra Acinetobacter baumannii: 
revisão bibliográfica 

Lizandra Lins Ghersman de Alencar Barros, Maíssa 
Torres Marques, Ana Tânia Pereira Dias, Fabiane 
Azevedo Maia, Geissa Larissa da Silva Lima, Stefane 
Amorim Melo, Maria da Conceição Aquino de Sá, Jorge 
Messias Leal do Nascimento. 

IV Workshop de Fisioterapia do Vale 
do São Francisco 

Ação antimicrobiana do Alliviumsativum como 
combate do Staphylococcus aureus: uma revisão de 
literatura 

Maissa Torres Marques, Ana Tânia Pereira Dias,  Geissa 
Larissa da Silva Lima,  Lizandra Lins Ghersman de 
Alencar Barros, Stefane Amorim Melo, Jorge Messias 
Leal do Nascimento, Maria da Conceição Aquino de Sá 
 

IV Workshop de Fisioterapia do Vale 
do São Francisco 

Extrato de Zingiberoffinale como potencial 
antimicrobiano contra cepas de Acinetobacter 
baumannii: revisão de literatura 

Fabiane Azevedo Maia de Oliveira, Ana Tânia Pereira 
Dias, Geissa Larissa da Silva Lima, Lizandra Lins 
Ghersman de Alencar Barros, Maissa Torres Marques, 
Stefane Amorim Melo, Maria da Conceição Aquino de 
Sá, Jorge Messias Leal do Nascimento. 

IV Workshop de Fisioterapia do Vale 
do São Francisco 

Extrato de Zingiber offinale roscoe como alternativa 
antimicrobiana contra Staphylococcus aureus 
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Figura 2 - Avaliação dos docentes referente a Produtividade da Pesquisa, Extensão e Internacionalização nos últimos 3 anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Coordenação de Pesquisa e Extensão 

 
A avaliação de Produtividade da Pesquisa e a Avaliação da Pesquisa, Extensão e Internacionalização considerando o cálculo do IPPGR3 (Índice de 
Produtividade de Pesquisa na Graduação no período de 3 anos) e do IPEI (Índice de Pesquisa, Extensão e Internacionalização) dos docentes da 
Faculdade Estácio. 
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Extensão 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

Articular os 
projetos/ações de 
Extensão às 
necessidades da 
comunidade na qual 
a IES está inserida. 

- Edital de Projetos de extensão  
 
- Projeto de extensão: Interface Academia Escola:  
despertando e desenvolvendo o saber em jovens da 
Educação básica e protagonismo dos estudantes de 
Medicina.  
 
- Regulamentação das Ligas Acadêmicas de Medicina 
 
- Projeto intitulado: Estudantes de medicina e idosos 

institucionalizados: o aprendizado técnico, 

humanístico e ético no cotidiano de uma instituição 

de longa permanência 

 
 
 
 
 
 

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

- Em relação as Ligas Acadêmicas 
ocorrem ingresso dos alunos nas 
ainda no início do curso o que gera 
elevada demanda de tempo dos 

- Os projetos de extensão 
envolvem integração com a 
sociedade e responsabilidade 
socioambiental. 
 
- Os Projetos (PIC e PEA) estão 
alinhados com 
Responsabilidade Social e 
demandas regionais com 
demais iniciativas da 
Instituição. 
 
- O projeto Interface 
Academia Escola: despertando 
e desenvolvendo o saber em 
jovens da Educação básica e 
protagonismo dos estudantes 
de Medicina envolveu vários 
docentes e estudantes da IES 
e receberam mais cem 
estudantes. 
 
- As ligas Acadêmicas 
proporcionam ao aluno o 
aprofundamento dos 
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alunos nas atividades propostas. conteúdos teórico-práticos e 
complementam a formação 
acadêmica do aluno no âmbito 
do ensino, pesquisa e 
extensão 

Garantir o 
planejamento e 
divulgação das 
Atividades de 
Extensão alinhadas 
aos PPCs. 

- Alinhamento dos Projetos de extensão com o PPC 
através do comitê de iniciação cientifica e demandas 
regionais com demais iniciativas da Instituição. 
 
 

- Fortalecer e planejar os projetos 
de extensão, alinhados aos PPC 
bem como melhorar divulgação na 
comunidade interna e externa. 

- Diversas ações foram 
desenvolvidas visando 
garantia da coerência entre o 
PPC e as atividades de 
pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e 
cultural.  
 

 
 
3.1.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
 

Comunicação interna 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

Atualizar 
permanente as 
informações 
institucionais, na 
Internet e na própria 
IES, em atendimento 
à legislação vigente. 

- 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. 

- Melhorar os murais da IES 
principalmente na sala dos 
professores e para as informações 
aos discentes (mural da 
coordenação do curso)  
 
- Divulgação “tímida” do novo 
PDI da IES. A comunicação deverá 
ser intensificada nos diferentes 

- Disponibilidade de 
ferramentas online e 
modernas ações de 
comunicação interna 
disponíveis na IES. 
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canais de comunicação oferecidos. 

Garantir a sintonia e 
eficácia da 
divulgação das 
informações para a 
comunidade 
universitária. 

- Mural da Secretaria Acadêmica atualizado com 
informações da IES, no site institucional, em 
atendimento à Portaria 40: ato autorizativo do Curso 
de Medicina; dirigentes da IES e coordenadores de 
Curso em exercício; corpo docente dos cursos 
(formação, titulação e regime de trabalho); matriz 
curricular do curso;  
 
-Na página eletrônica, e também na Biblioteca, para 
consulta dos alunos ou interessados, registro oficial 
devidamente atualizado das informações referidas 
acima, além dos seguintes elementos: componentes 
curriculares, sua duração, requisitos, descrição da 
biblioteca quanto ao acervo de livros e periódicos, 
relacionados à área dos cursos, política de atualização 
e informatização, área física disponível e formas de 
acesso e utilização; descrição da infraestrutura física 
destinada aos cursos, incluindo laboratórios, 
equipamentos instalados, infraestrutura de 
informática e redes de informação. 
 
- Disponibilidade para consulta na Biblioteca o PDI em 
sua versão integral o Relatório de Autoavaliação da 
IES, elaborado pela CPA, em sua versão integral 
 
-Edital de abertura do vestibular ou processo seletivo 
do curso de Medicina 

- Consolidação de uma rotina de 
acompanhamento e eficácia da 
divulgação das informações para a 
comunidade universitária. 
 
- Disseminação das informações à 
comunidade interna por meio da 
internet da IES. 
 
- Dificuldade em atingir de forma 
homogênea todo o seu público 
interno, especialmente ao corpo 
docente com as ferramentas de 
comunicação da Estácio. 
 
- Necessidade de diversificação e 
aprimoramento constante das 
ações para os novos alunos. 
 
- Manutenção de canais de 
comunicação: Intranet, Rede Social 
interna, Portal da Ouvidoria do 
aluno on-line, do Portal de Vagas, 
murais para a divulgação de 
informações: avisos, comunicados, 
eventos, cursos, convites, 
campanhas solidárias, CPA, trote 
solidário, estágios, em parceria 

- Disponibilidade de 
ferramentas online 
e modernas ações de 
comunicação interna 
disponíveis na IES. 
 
- Semana de recepção aos 
novos alunos com 
informações sobre a IES; 
 
 
- Elaboração do Manual do 
aluno com informações 
acadêmicas do Curso e dos 
Professores do Curso de 
Medicina. 
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com a coordenação de cursos e 
com os setores da unidade. 

Aprimorar o fluxo de 
informações e da 
qualidade da 
comunicação 
institucional interna. - Realização de reuniões periódicas com os setores 

para alinhamento das informações; 
 
- Implantação dos murais dos setores para 
proporcionar maior visibilidade das informações 
institucionais divulgadas internas. 
 
- Existência de diversos canais de comunicação 
(intranet, internet e portal). 

- Fortalecimento do vínculo com o 
aluno representante, 
coordenadores de curso, direção 
do Campus e CPA, e ampliação da 
divulgação dos resultados da 
avaliação institucional. 
- Diversificar o investimento em 
publicidade utilizando os principais 
meios de comunicação como: TV, 
rádio, mídias externas e redes 
sociais. 
 
- Aprimorar a divulgação por meio 
da internet, notadamente mais ágil 
e com o maior potencial para 
alcançar o público, principalmente 
os mais jovens. 

- 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, divulgação dos 
resultados e 
comprometimento com as 
ações previstas. 

Acompanhar os 
registros da 
Ouvidoria, visando 
ao aprimoramento 
dos serviços 
ofertados pela IES. 

-Ouvidoria implantada com Regulamento Próprio 
aprovado pelo CONSU; 
 
-Acompanhamento da Direção Geral sobre os 
registros da Ouvidoria, visando ao aprimoramento dos 
serviços ofertados pela IES. 
 
 

- Aprimoramento deste canal 
intensificando a comunicação via e- 
mail com alunos interessados para 
registro das solicitações de 
informações, sugestões, elogios e 
reclamações e denúncias da 
comunidade interna e externa 

- Preocupação contínua em 
manter o padrão de qualidade 
com foco no aluno. No Portal 
da Ouvidoria, as demandas 
poderão ser criadas através 
do link http://portal.estacio. 
br/ouvidoria.aspx, no qual 
estão disponibilizadas as 
seguintes categorias de 
demanda: Denúncias; 
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Insatisfações;Elogios. 

 
 

Comunicação externa 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

Estabelecer parcerias 
com a comunidade 
externa. 
 

- Mantida a boa comunicação e o bom vínculo da IES 
com a sociedade civil organizada através das 
reuniões da CPA. 
- Home page específica para o Curso de Medicina 
além de mídias fora de casa (OOH). 
 
-Estabelecimento de convênio com o Hospital Pró – 
Matre de Juazeiro visando à prestação de serviços 
para a comunidade externa e/ou à alocação discente 
em estágios e aulas práticas. 

- Fortalecimento e ampliação das 
parcerias e do processo de 
comunicação com a sociedade 
através dos projetos extensão e 
eventos proporcionados pela IES. 

- 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. 
 
 

Aprimorar o fluxo de 
informações e da 
qualidade da 
comunicação 
institucional externa. 

- 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. 
 
- Participação da coordenação do Curso de Medicina 
e docentes em programa de rádio local. 
 
 

- Diversificar o investimento em 
publicidade utilizando os principais 
meios de comunicação como: TV, 
rádio, mídias externas e redes 
sociais. 
 
- Aprimoramento da comunicação 
com o público externo para 
garantir informações precisas e 
transparentes, além da divulgação 
dos serviços à comunidade por 
intermédio dos meios de 
comunicação, de modo tradicional, 

- Cada vez mais ocorre uma 
maior participação dos alunos 
e do corpo docente, 
coordenadores e da 
comunidade nos projetos 
sociais. 



FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO 
Relatório de Autoavaliação 2019 

 

 

 

 

 

 

 

40 

utilizando mídia impressa (jornais, 
revistas, catálogos e internet). 
 
- Aprimorar a divulgação por meio 
da internet, notadamente mais ágil 
e com o maior potencial para 
alcançar o público, principalmente 
os mais jovens. 

 
 
3.1.3 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 
 

Formas de Atendimento 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

Verificar, junto à Gestão 
da IES, a efetividade das 
formas de acesso: 
vestibular, PROUNI, 
transferência externa, 
transferência interna e 
portadores de diploma 
de curso superior 

- Oferta de uma bolsa integral ao estudante de 
medicina anualmente. 
 
 - A IES possibilita a inclusão por adesão aos 
programas governamentais de bolsas como 
PROUNI e FIES. 
 
- Lançamento de Edital para transferência externa 
para o Curso de Medicina com aproximadamente 
vinte vagas anual. 
 
- Aumento de número de vagas do Curso de 
Medicina de 55 para 155 vagas/ ano. 
 

- Estudar possibilidade de 
aumentar o número de vagas FIES 
e PROUNI e bolsa social. 

- A Estrutura interna da 
Instituição apresenta os 
requisitos legais de 
acessibilidade como às 
condições de acesso para 
portadores de necessidades 
especiais, banheiros 
adaptados, incluindo a 
biblioteca que trabalha, 
inclusive, com as necessidades 
auditivas e visuais. 
 
- Ofertada uma bolsa integral 
ao estudante de medicina 
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anualmente. 
 
- A IES possibilita a inclusão 
por adesão aos programas 
governamentais de bolsas 
como PROUNI e FIES.  
 

Acompanhar o 
atendimento presencial 
ao Aluno pela Secretaria 
Geral Acadêmica e 
Coordenadores de 
Curso. 

- Realização de bom atendimento presencial ao 
Aluno pela secretaria geral acadêmica e 
Coordenadores de Curso demonstrado nos 
resultados da avaliação institucional. 

- Permanência e fortalecimento do 
atendimento presencial ao Aluno 
pela Secretaria Geral Acadêmica e 
Coordenadores de Curso. 

- O atendimento presencial ao 
Aluno pela Secretaria Geral 
Acadêmica apresentou média 
de 9,06, o que representa 
satisfação dos alunos com 
serviço prestado. 
- A criação do horário 
agendado é uma facilidade e 
comodidade ao atendimento 
aos discentes. Tanto a 
secretaria quanto o 
coordenador de curso 
atendem com horários 
agendados através do portal 
do aluno (SIA).  

Acompanhar a 
efetividade dos serviços 
prestados pela 
Secretaria Virtual. 

- Realização de ambientação aos alunos no Sistema 
Virtual e visita guiada na biblioteca digital 

- Verificação junto a Gestão da IES, 
sobre a efetividade dos serviços 
prestados pela secretaria virtual. 
 
- Falta de conhecimento por parte 
do corpo discente, quanto aos 
processos que podem ser 

- A satisfação com a facilidade 
na navegação no Sistema de 
Informação Acadêmica 
apresentou média de 8,0. 
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solicitados através do SIA. 

Acompanhar, junto às 
Coordenações de Curso 
e Gestão da IES, a 
implementação dos 
Programas de Apoio 
Pedagógico previstos no 
PDI: Ambientação, 
Nivelamento, Nova 
Chance, Avaliando o 
Aprendizado; Prepara 
AV1, Convênios, 
Complementação 
Curricular e 
Recuperação nas férias. 

- A Faculdade Estácio de Juazeiro, firmou Contrato 
Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde 
(COAPES) com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Juazeiro, visando a garantir o acesso a todos os 
estabelecimentos assistenciais sob a 
responsabilidade do gestor da área de saúde como 
cenário de práticas para a formação no âmbito da 
graduação. 
 
- O curso de Medicina possui Regulamento próprio 
sobre a implementação dos programas de apoio 
pedagógico; 
 

- Aumentar a orientação aos 
docentes no encaminhamento dos 
discentes que necessitem de apoio 
psicopedagógico para melhor o seu 
desempenho acadêmico e 
aumentar o seu potencial. 

- O curso de Medicina possui 
Regulamento próprio e ações 
definidas sobre a os 
programas de apoio 
pedagógico; 
 

Acompanhar, junto às 
Coordenações de Curso 
e Gestão da IES, a 
efetividade dos 
Programas de Apoio à 
Prática Profissional 
previstos no PDI: 
Serviço de Estágios E 
Empregos e Estácio 
Carreiras. 

- Acompanhamento da satisfação dos alunos 
através dos resultados avaliativos internos e/ou 
pesquisas internas, o índice de satisfação dos 
Alunos com relação aos serviços prestados pelo 
“Estácio Carreiras”. 
 

- Até o momento os estudantes do 
Curso de Medicina relatam não 
utilizar este espaço. 
 
 

- A criação do Estácio Carreira 
promove um desenvolvimento 
e inovação à disposição do 
alunado. 
 

Garantir, junto à Gestão 
da IES a execução dos 
Programas de Apoio 
Financeiro ao Aluno, 

- A IES possibilita a inclusão por adesão aos 
programas governamentais de bolsas como 
PROUNI, FIES e uma bolsa integral anual. 
 

- Estudar possibilidade de 
aumentar o número de vagas FIES 
e PROUNI e bolsa social. 
 

- Manutenção dos programas 
governamentais de incentivo 
ao acesso e permanência 
(FIES, PROUNI, etc.)  
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previstos no PDI: FIES, 
PROUNI e Bolsas 
Institucionais. 

- Manutenção da política de oferta de bolsas de 
estudos para os alunos; 
 
- A Secretaria Acadêmica acompanha diretamente 
os estudantes para adesão aos programas.  

- Adesão do PAR para o Curso de 
Medicina. 

 

Acompanhar a 
efetividade do 
Atendimento prestado 
pelo NAAP. 

- Acolhimento aos alunos no 1º semestre com 
dinâmicas na semana calorosa; 
 
- Abertura do 2º semestre do curso de medicina 
com palestra de boas-vindas e acolhimento aos 
alunos; 
 
- 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 
NAAP 
- Atendimentos individuais aos alunos (a)s  
- Elaboração de planejamento de estudos para 
alunos com dificuldades de adaptação ao ciclo de 
estudos no curso de medicina  
 
- Investigação e mapeamento dos principais 
desafios no processo de ensino-aprendizagem 
do(a) aluno(a)  
 
- Atividade de apoio na semana de prova e plantão 

- Consolidação de políticas e ações 
inclusivas psicopedagógicas, por 
meio do desenvolvimento e 
execução de projetos formativos 
que visam auxiliar quanto à 
eliminação de barreiras atitudinais, 
metodológicas e de comunicação, 
por meio do NAAP caracterizado 
como um órgão de apoio 
educativo; 
 
- Melhorar adesão do primeiro 
período na participação em 
(algumas) atividades sugeridas; 
- Conciliação entre tempo 
disponível dos alunos com as 
atividades acadêmicas; 
 
- Agendamento manual (poderia 
ser um agendamento virtual, onde 
permitisse trabalhar mais a 
vinculação e a individualidade) 
 
- Melhorar a divulgação e 

- Encaminhamento dos 
discentes que necessitem de 
apoio psicopedagógico para 
melhor o seu desempenho 
acadêmico e aumentar o seu 
potencial. 
 
- Acolhimento aos calouros  
 
- Projeto Entre Elas 
 
- NAAP coletivo vinculado a 
disciplina OPP sobre 
Qualidade de vida 
- Atividades coletivas 
integradas ao NAPED, AAC, 
DA. 
 
- Projeto Família na Estácio 
(apoio e vínculo as famílias 
para mediação de demandas 
pertinente para melhorias ao 
bem-estar do aluno, tais como 
palestras, orientações, 
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de ajuda para alunos com queixas ou necessidades 
 
- Realização do NAAP coletivo. 
 
- Acolhimento e mediação de escuta a turma, antes 
da semana de provas, junto com a coordenação do 
curso. 

comunicação das atividades no site 
da Estácio e no mural. 

encontro dia das mães, etc) 
 
- Adesão das atividades para o 
corpo técnico -administrativo. 

Acompanhar a 
qualidade do telefônico 
ativo e receptivo 
prestado ao Aluno 

- Verificação dos índices de satisfação do corpo 
discente na Avaliação Institucional interna em 
relação à qualidade do atendimento telefônico 
receptivo e ativo feito pela IES 
 
- Realizada reunião com coordenação do setor em 
03.09.18 para tratar a questão. Problema técnico 
com a empresa prestadora do serviço. 

- O atendimento telefônico 
receptivo apresenta um índice de 
fragilidade com média de 6,4 de 
acordo com os resultados da 
avaliação institucional de 2019.2 
que comprova que muitos alunos 
se queixam do atendimento 
telefônico na IES. 

- Aperfeiçoar junto aos 
colaboradores técnicos – 
administrativo o serviço de 
atendimento telefônico ativo. 

Acompanhar, através 
dos resultados 
avaliativos internos, o 
índice de satisfação dos 
Alunos com relação aos 
serviços prestados pelo 
“Estácio Carreiras”. 

- Acompanhamento da satisfação dos alunos 
através dos resultados avaliativos internos e/ou 
pesquisas internas, o índice de satisfação dos 
Alunos com relação aos serviços prestados pelo 
“Estácio Carreiras”. 
 

- índice de satisfação dos Alunos 
com relação aos serviços prestados 
pelo “Estácio Carreiras” e de 7,3. 
 
- Os alunos de Medicina pouco 
utilizam o Estácio Carreiras, tendo 
em vista que estão no terceiro ano 
do curso. 

- A criação do Estácio Carreira 
promove um desenvolvimento 
e inovação à disposição do 
alunado. 
 

Criar formas de 
verificação, juntamente 
com a Gestão da IES, da 
qualidade do 
atendimento virtual 
prestado ao Aluno. 

- Verificação junto a Gestão da IES, sobre a 
efetividade dos serviços prestados pela secretaria 
virtual. 
 
- Ambientação dos discentes com todas as turmas 
sobre a Biblioteca Virtual e Sistema de Informação 

- Falta de conhecimento por parte 
do corpo discente, quanto aos 
processos que podem ser 
solicitados através do SIA. 
 
- Falta de adesão dos docentes na 

- A satisfação com o 
funcionamento da 
Web Aula para os cursos de 
EAD e FLEX. 
 
- Motivação do corpo técnico 
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Acadêmica.  
 
- Ambientação dos docentes sobre a Biblioteca 
Virtual e Sistema de Informação Acadêmica.  

ambientação do sistema de 
aprendizagem acadêmica - SIA. 
 
- Instabilidade do sistema SAI que 
dificulta o acesso dos alunos as 
informações e procedimentos. 

administrativo em motivar o 
corpo discente e docente para 
utilização do sistema virtual. 
 

Criar, juntamente com a 
Gestão da IES, 
mecanismos para 
verificar, 
periodicamente, a 
satisfação geral do 
Aluno com o 
atendimento da IES. 

- Realização da Autoavaliação Institucional para 
verificação a satisfação geral do Aluno com o 
atendimento da IES. 
 
- Reuniões semanais GDO - Gestão de Desempenho 
Operacional, onde o diretor da IES analisa o 
desempenho das atividades em comparação as 
metas traçadas no planejamento bem como as 
diversas lacunas em relação ao serviço prestado. 

- Considerando todos os pontos 
abordados nos questionários da 
avaliação institucional interna de 
2019.2, observa-se uma média de 
7,8 o que representa de satisfação 
geral com o atendimento na IES. 

- Esse índice vem sendo 
constantemente trabalhado  
devido à integração dos 
processos de comunicação, 
acompanhamento da CPA, 
realização de reuniões com 
representantes de sala, o que 
possibilitou o levantamento 
das demandas do alunado e 
proposta de ações para 
saneamento destes 
problemas. 

Garantir a 
implementação de 
recursos que promovam 
a acessibilidade 
pedagógica aos alunos 
com necessidades 
especiais. 

- Realização de capacitação aos docentes para o 
atendimento ao aluno com necessidades especiais 
realizada pelo NAAP e NAPED. 

- Fortalecimento das políticas 
voltadas para a inclusão social e 
atendimento a alunos com 
deficiência, promovendo 
constantemente, atividades de 
enriquecimento cultural. 

- Fazem parte do Programa de 
Inclusão e Acessibilidade 
ações como orientação de 
professores sobre as 
adequações metodológicas 
pertinentes ao atendimento 
dos alunos com necessidades 
especiais. 

Verificar as condições 
de mobilidade física: 
Rampas, 

- Aprovação da Política institucional de 
acessibilidade para inclusão de alunos com 
necessidades educacionais especiais nos cursos 

- Fortalecimento das políticas 
voltadas para a inclusão social e 
atendimento a alunos com 

- Adequação da infraestrutura 
da IES atendendo os requisitos 
legais. 
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Elevadores 
Piso tátil 
Sinalização tátil 
Mapa tátil  
Vagas reservadas no 
estacionamento 
 

superiores; 
 
- Adequação da infraestrutura da IES para 
assegurar condições necessárias para o seu pleno 
aprendizado; Sistema de síntese de voz (programa 
NVDA); Acervo bibliográfico em áudio; Software de 
ampliação de tela; impressão do acervo eletrônico; 
 
- Vagas reservadas no estacionamento. 

deficiência, promovendo  
constantemente, atividades de 
enriquecimento cultural. 

 
 

Atendimento Financeiro 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

Verificar a satisfação 
geral dos alunos com 
relação à exatidão dos 
valores cobrados no 
boleto e com relação à 
clareza e facilidade de 
entendimento das 
informações do boleto. 

- Disponibilização do Portal do aluno (SIA), de um 
link em que o aluno tem a opção de entendimento 
do seu boleto. Esta opção é informada ao aluno 
através do e-mail marketing ou através do 
atendimento presencial agendado na secretaria e 
coordenação de curso. 

- Necessidade de intensificar as 
ações de divulgação aos alunos 
para um melhor conhecimento 
sobre as ferramentas contidas no 
Portal do Aluno, entre elas, o 
entendimento das informações de 
seu boleto. 

- O atendimento presencial ao 
Aluno pela Secretaria Geral 
Acadêmica apresentou média 
de 9,06, o que representa 
satisfação dos alunos com 
serviço prestado. 
 
- A criação do horário 
agendado é uma facilidade e 
comodidade ao atendimento 
aos discentes. Tanto a 
secretaria quanto o 
coordenador de curso 
atendem com horários 
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agendados através do portal 
do aluno (SIA).  

Verificar a satisfação 
geral dos alunos com o 
preço e a qualidade do 
serviço prestado, ou 
seja, com o custo-
benefício da IES. 

- Aumento da percepção de valor da qualidade do 
Curso e IES através das divulgações das atividades 
desenvolvidas no Curso e na IES; 
 
- Desconto de 3% na semestralidade e de 6%na 
anualidade. 
 

- Os resultados da Avaliação 
Institucionais apontam para 
decréscimo significativo com média 
em 2019.1 de 3,57, o que 
demonstra insatisfação discente 
com o serviço prestado 
considerando custo-benefício da 
IES. 
 
- Melhorar parcerias para o 
fornecimento de bolsas 
institucionais. 

- Encaminhamento da direção 
local para direção Nacional 
das queixas relatadas pelos 
estudantes nas reuniões com 
direção, CPA, Diretório 
Acadêmico. 

Verificar a satisfação 
com a mensalidade 
cobrada pela IES em 
comparação com as 
demais instituições de 
ensino superior 
privadas 

- Encaminhamento da direção local para direção 
Nacional das queixas relatadas pelos estudantes 
nas reuniões com direção, CPA, Diretório 
Acadêmico.  

- Insatisfação dos alunos ao 
verificarem que a mensalidade 
cobrada pela IES é maior em 
comparação com as demais 
instituições de ensino superior 
privadas. 
 

- Realização de reuniões da 
direção geral, CPA e Diretório 
acadêmico para equalização 
das demandas referente à 
infraestrutura e acadêmica.  

 
 

Egressos 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

Criar mecanismos, 
juntamente com a 

- Acompanhamento da satisfação dos alunos 
através dos resultados avaliativos internos e/ou 

- Em abril iniciou a primeira turma 
do Curso de Medicina referente ao 

- A criação do Estácio Carreira 
promove um desenvolvimento 
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Gestão da IES, para 
acompanhar a atuação 
dos egressos no 
mercado de trabalho. 

pesquisas internas, o índice de satisfação dos 
Alunos com relação aos serviços prestados pelo 
“Estácio Carreiras”. 
 
- Ausência de egressos da IES considerando seu 
funcionamento do foi 27 de março de 2018 foi 
publicada a Portaria Nº 220 na qual autoriza a 
Faculdade Estácio de Juazeiro iniciar suas 
atividades. 
 

Programa “Mais Médicos”, com a 
finalidade de formar recursos 
humanos, para o Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
- Melhorar a divulgação interna e 
acompanhamento e promoção de 
um relacionamento mais efetivo 
com o Egresso quando ele deixa a 
faculdade. 

e inovação à disposição do 
alunado. 
 
- A IES apresenta as políticas e 
as ações direcionadas ao 
egresso da IES têm como 
prioridade o contato e o 
reconhecimento dos egressos 
visando à avaliação desses 
estudantes, quanto ao seu 
ingresso e alinhamento ao 
mercado de trabalho. 
 

Aprimorar os canais de 
comunicação com os 
egressos. 

- Acompanhamento da satisfação dos alunos 
através dos resultados avaliativos internos e/ou 
pesquisas internas, o índice de satisfação dos 
Alunos com relação aos serviços prestados pelo 
“Estácio Carreiras”. 

- Necessidade futura de se manter 
o vínculo contínuo com os Egressos 
para oferecer cursos de formação 
continuada, além da pós-
graduação. 

- As facilidades de utilização 
dos meios eletrônicos (Site 
dos Ex-alunos, e-mail, Portal 
do Professor). 
 
- Disponibilidade de 
ferramentas tecnológicas 
importantes para 
comunicação e 
acompanhamento dos 
egressos na sua formação 
continuada 
 
- O site dos Egressos 
apresenta-se como uma 
excelente ferramenta para 
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avaliação e acompanhamento 
da evolução profissional do 
Egresso, enfatizando a 
importância do 
aprimoramento e contínua 
formação, buscando a 
complementação dos estudos 
em áreas de interesse 
específico; 

 

 

 
3.2 – EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
 
3.2.1 – Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

Corpo Docente 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar a aplicação 
do Plano de Cargos e 
Salários para os 
Docentes da Instituição. 

- Aprovada Resolução do Plano de Cargos e Salários 
para os Docentes da Instituição. 

- Valor da hora aula para o docente 
é inferior ao comparar com 
instituições de Ensino Superior da 
Região. 

- O Plano de Carreira da Estácio 
Juazeiro é um instrumento de 
gestão que objetiva o 
desenvolvimento profissional 
dos colaboradores da 
Instituição.  

Incentivar a 
participação dos 
Docentes nos 

- Ampla divulgação, incentivo e divulgação dos 
cursos para a participação dos Professores nos 
Programas de Capacitação Docente ofertados pela 

- Melhorar adesão dos docentes 
nos encontros realizados pelo 
NAPED; 

- Engajamento da 
coordenação do curso e corpo 
docente com ações de 
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Programas de 
Qualificação Docente 
promovidos pela 
EDUCARE - PIQ 
Formação Continuada  

EDUCARE. 

 

- Para evolução do conhecimento e em práticas 
pedagógicas atualizadas foi realizado encontros 
periódicos de capacitação em metodologias ativas 
executado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e 
Experiência Docente – NAPED. 

 
- Necessidade de uma formação 
específica ao corpo docente sobre 
processos educacionais em saúde 
abordando estratégias 
metodológicas com maior carga 
horária;  
 
-Melhorar a integração docente 
com os preceptores dos serviços 
bem como melhorar adesão dos 
preceptores nos encontros 
pedagógicos. 

regionalização do Curso; 
 
 
-Realização periódica de 
encontros pelo NAPED para 
discussão e formação de 
práticas pedagógicas 
inovadoras. 

Acompanhar a 
participação dos 
docentes no programa 
de concessão de bolsas 
de estudo para a 
qualificação docente. 

- Divulgação ao corpo docente no programa de 
concessão de bolsas de estudo. 

- Até o momento nenhum 
professor solicitou bolsas de 
estudo. 
 
- Melhorar divulgação no programa 
de concessão de bolsas. 

- O programa de Bolsas Stricto 
Sensu, que estimula o 
autodesenvolvimento do 
professor, dando subsídios aos 
docentes para o seu 
aprimoramento profissional, 
um dos objetivos do Plano de 
Carreira. Todos os docentes da 
Estácio de qualquer nível de 
ensino poderão solicitar 
desconto de 30% nas 
mensalidades. 

Acompanhar a 
divulgação da Política 
de Pessoal com relação 
ao Plano de Benefícios 

- Oferecimento a todos os colaboradores: Plano de 
Saúde, Odontológico, Seguro de Vida, bolsa de 
estudos para docentes e familiares. 

- Melhorar divulgação do plano de 
benefícios para o corpo docente. 
 

- Melhorar visibilidade dos Planos 

- A área de gente e gestão é 
responsável, entre outras 
atribuições,pela definição das 
diretrizes e políticas de 
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para todos os funcionários da IES. 
 
 

Remuneração e Benefícios, 
implantação e gestão dos 
programas de remuneração 
variável,como Remuneração 
Variável dos Docentes, 
Coordenadores de 
Curso,administração dos 
contratos e políticas de 
benefícios com o objetivo de 
contribuir para a 
atração,retenção, crescimento 
profissional e motivação dos 
colaboradores da Estácio 
Juazeiro. 

 
 

Corpo Técnico-administrativo 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar a aplicação 
do Plano de Cargos e 
Salários para o Corpo 
Técnico-administrativo 
da Instituição. 

- Acompanhamento feito nas reuniões da CPA 
referente a aplicação do Plano de Cargos e Salários 
para o Corpo Técnico-administrativo da Instituição. 
 
- Aprovada Resolução do Plano de Cargos e Salários 
para o Corpo Técnico-administrativo. 

- Melhorar visibilidade dos Planos 
para todos os funcionários da IES. 
 

- O Plano de Carreira da 
Estácio Juazeiro é um 
instrumento de gestão que 
objetiva o desenvolvimento 
profissional dos colaboradores 
da Instituição. As diretrizes 
para a administração de 
funções e salários foram 
concebidas de maneira a 
valorizar o colaborador e 



FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO 
Relatório de Autoavaliação 2019 

 

 

 

 

 

 

 

52 

dotar 
a Instituição de um dos 
instrumentos de gestão de 
pessoas.  

Incentivar a 
participação dos 
colaboradores técnico-
administrativos nos 
Programas de 
Qualificação 
promovidos pela 
EDUCARE. 

- Incentivo e divulgação dos Programas de 
Capacitação ao corpo técnico – administrativo, 
ofertados pela EDUCARE. 
 
- Incentivo para os colaboradores que participaram 
dos cursos de capacitação; 
 

- Fortalecer a cultura pela busca de 
capacitação, ofertados pela 
EDUCARE. 
 
- Melhorar divulgação e 
acompanhamento dos Programas 
de Capacitação ofertados pela 
EDUCARE. 
 
 

- Cursos online e/ou 
presenciais, para capacitação 
dos colaboradores, compõem 
o Portfólio de Treinamento. 
OS treinamentos e 
capacitações ocorrem 
também através da 
Universidade Corporativa da 
Estácio – EDUCARE que visa 
melhorar o desempenho 
institucional, através do 
desenvolvimento das 
competências organizacionais 
e de uma atuação mais 
eficiente e eficaz dos 
colaboradores. 
 
- Todo colaborador 
administrativo passa pelos 
cursos online de 
“Ambientação para novos 
colaboradores”, com o 
objetivo de identificar as 
características diferenciais, 
canais de comunicação 
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interna, sistema de gestão 
institucional e também, pelo 
curso de Sistema de Gestão de 
Padronização-SGP e pela 
Matriz de Capacitação - MCP 
para que o colaborador possa 
conhecer e se atualizar sobre 
as políticas, processos e 
procedimentos da Instituição.  

Acompanhar a 
participação dos 
colaboradores técnico-
administrativos no 
programa de concessão 
de bolsas de estudo 
para a pós-graduação 
(lato e stricto sensu). 

- Divulgação ao corpo técnico-administrativo no 
programa de concessão de bolsas de estudo. 
 
- Adesão dos colaboradores em cursos de 
graduação e pós-graduação. 

- Melhorar divulgação no programa 
de concessão de bolsas. 
 
- Dificuldades relatadas pelos 
colaboradores em relação ao 
método de ensino e 
estabelecimento de rotina para 
acompanhamento o que leva a 
desistência do curso. 

- Facilidade em cursar 
graduação e aprimoramento 
profissional, um dos objetivos 
do Plano de Carreira.  
 
- Ampliação da bolsa para 
familiares cursarem os cursos 
ofertados pela IES. 
 

Acompanhar a 
divulgação da Política 
de Pessoal com relação 
ao Plano de Benefícios 

- Acompanhamento pelo setor Gente e Gestão 
para divulgação da Política de Pessoal com relação 
ao Plano de Benefícios, com estabelecimento de 
horários para sanar as dúvidas; 
 
- Mudança do Plano de Saúde e Odontológico com 
maiores possibilidades locais prestadores de 
serviço.     

- Estudar a possibilidade de 
aumento do valor vale refeição.  

- Comunicação efetiva em 
relação ao plano de 
benefícios, através de e-mails 
e intranet além de reuniões 
presenciais. 
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3.2.2 – Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

Garantir a 
representatividade de 
todos os segmentos da 
comunidade acadêmica 
previstos no Regimento 
da IES. 

- Expedida as Portarias de representatividade de 
todos os segmentos da comunidade acadêmica no 
Conselho Superior (CONSU); no Conselho Superior 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e CPA.  
 

- Pouca disponibilidade dos 
membros da comunidade e 
discentes e docente nas reuniões 
dos conselhos superiores e nas 
reuniões da CPA ordinárias e 
extraordinárias e com as comissões 
externas de avaliação. 

- A estrutura administrativa 
está definida nos documentos 
oficiais (Regimento Interno) 
onde estão descritos os órgãos 
de administração: a Diretoria 
de campus como órgãos 
executivos e de Avaliação. Os 
órgãos de gestão acadêmica e 
pedagógica são: Colegiados de 
curso e Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) 
(deliberativos e normativos e 
Coordenação de Pesquisa e 
Extensão, Coordenação de 
Curso (órgãos executivos), 
deliberativos e normativos o 
Conselho Superior (CONSU) e 
o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
(CONSEPE) e a Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) 

Zelar pela aplicação do 
Regimento/Estatuto 

- Acompanhamento do Regimento da IES, a fim de 
adequar às novas políticas institucionais. 

- Necessidade no processo de 
atualização do 
Regimento/Estatuto. 

- Documento regulamentador 
que reúne informações sobre 
os Cursos de Graduação, de 
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Pós-Graduação e de Extensão. 
 
 

Divulgar os Colegiados 
existentes para a 
Comunidade Acadêmica 

- Realização periódica das reuniões do Colegiado 
do Curso bem como dos Conselhos Superiores. 
 
- Divulgação através dos e-mails dos 
representantes; 

- Melhorar divulgação dos 
Colegiados para a comunidade 
acadêmica. 

- As reuniões são espaços 
abertos para ampla discussão 
e sugestões de melhoria para 
IES.  

Garantir a divulgação à 
comunidade acadêmica, 
das principais 
resoluções dos órgãos 
Colegiados (CONSU E 
CONSEPE), visando à 
transparência das 
informações. 

- Elaboração e divulgação das informações das atas 
das reuniões realizadas pelos Conselhos para 
aprovação dos membros. 

- Ampliação da comunicação entre 
com os encaminhamentos das 
reuniões. 
 

- A exposição dos resultados 
da IES agrega credibilidade ao 
seu princípio de transparência 
e, principalmente, aos 
processos avaliativos. 

Verificar, juntamente 
com o Regulatório, a 
elaboração das Atas dos 
Conselhos. 

- Acompanhamentos da documentação dos 
conteúdos das reuniões em atas realizadas pelos 
conselhos. 
 

- As resoluções são, ainda, pouco 
divulgadas na comunidade 
acadêmica, ficando restritas à 
Diretoria e coordenação de cursos. 

- As decisões dos conselhos, 
conforme sua natureza, são 
expressas através de 
Resoluções, Portarias, 
Instruções Normativas ou 
Parecer, a serem baixadas 
pelo Presidente conforme a 
matéria deliberada. 

Acompanhar a 
efetividade da atuação 
dos NDEs e Colegiados 
de Curso. 

- Acompanhamento da periodicidade das reuniões 
realizadas pelo NDE e Colegiado com atas 
devidamente assinadas.  

- Melhorar atuação do NDE com 
reuniões periódicas; 
 
- Dificuldade de reunir todos os 
membros de colegiado e NDE para 

- Atualização das matrizes 
curriculares e adequação ao 
Projeto Pedagógico, atingido 
por meio do 
comprometimento e 
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as reuniões; 
 
- Realizar auditoria das pastas do 
curso realizadas pelo Regulatório 
da IES para acompanhamento. 

coerência do corpo docente 
com a proposta pedagógica da 
IES. 

Garantir a atuação 
efetiva de todos os 
membros designados 
para a CPA. 

- Os membros da CPA participam das reuniões 
garantindo a representatividade de todos os 
segmentos da comunidade acadêmica, 
equilibradamente, de modo que não haja 
preponderância de nenhum segmento sobre os 
demais. 
 
- Elaboração das atas das reuniões da CPA e planos 
de ação para acompanhamento das melhorias da 
IES. 

- Melhorar o site da CPA local 
 

- Sobre a atuação dos 
membros da CPA, destaca- se 
o resultado do 
monitoramento do Curso de 
Medicina na qual foi elogiada 
pelas avaliadoras in loco. 
 

Garantir a 
representatividade de 
todos os segmentos da 
comunidade acadêmica, 
equilibradamente, de 
modo que não haja 
preponderância de 
nenhum segmento 
sobre os demais. 

- Regulamento próprio e Regimento Interno da IES 
devidamente aprovados através de Resoluções 
com normas que garantem a representatividade de 
todos os segmentos da comunidade acadêmica, 
equilibradamente, de modo que não haja 
preponderância de nenhum segmento sobre os 
demais. 
 
- Readequação do NDE após a reestruturação da 

instituição no segundo semestre de 2019. 

- Melhorar a divulgação para 
comunidade acadêmica dos 
representantes nos conselhos da 
IES e NDE. 

- Organização e a gestão da 
IES apresentam 
representatividade dos 
diversos setores da 
comunidade acadêmica e tem 
autonomia e independência 
na relação com a 
mantenedora, atendendo os 
dispositivos regimentais e 
estatutários, conforme 
disposto nos documentos 
oficiais 

Garantir a elaboração 
das atas das reuniões da 

- Realização das atas lidas nas reuniões 
subsequentes e assinadas pelos membros. 

- Melhorar a sistematização da 
elaboração das atas da CPA. 

- A CPA está implantada e 
reúne-se regularmente, 
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CPA. conforme observado na 
reunião e nos documentos 
oficiais (atas de reuniões). 
 

Monitorar, juntamente 
com a Gestão da IES, os 
resultados da Pesquisa 
do Clima 
Organizacional. 
 

- Acompanhamento e divulgação dos murais 
internos da IES a implementação das ações de 
melhoria. 

- A divulgação dos resultados da 
pesquisa de Clima para os corpos 
docentes e técnico administrativos 
precisa ser ampliada. 

- Nos resultados gerais da 
Pesquisa do clima 
Organizacional, observa-se 
bons resultados nas 
dimensões avaliadas. 

Propor ações de 
melhoria, com base nos 
resultados avaliativos 
internos e externos. 
 

- Elaboração de Plano de Ação entregue a Direção 
Geral e aos setores responsáveis e 
acompanhamento e divulgação dos murais 
internos da IES a implementação das ações de 
melhoria. 
 
- Divulgação e por meio de cartazes afixados no 
mural da CPA, confecção de banner das ações 
realizadas com base nos resultados da avaliação 
institucional. 

- Algumas das ações propostas no 
plano de melhoria demoram a sem 
implementadas, dependendo, 
muitas vezes, de processos 
institucionais burocráticos e 
políticos do Estado. 

- A CPA mantém comunicação 
com Direção da IES para 
acompanhamento das 
melhorias. 

Monitorar, juntamente 
com a Gestão da IES, as 
condições da guarda do 
Acervo Acadêmico. 

- Concentração da documentação da instituição e 
dos cursos, tais como: regulamentos, regimentos, 
portarias, PDI, PPC e atas em uma sala destinada 
aos documentos oficiais da IES. 
 

- Melhorar o controle no acesso 
aos documentos pertencentes ao 
Acervo Acadêmico. 

- Espaço suficiente para a 
guarda de documentos 
institucionais e de curso 
(regulamentos, regimentos, 
portarias, PDI, PPC e atas). 
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3.2.3 – Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Fragilidades Potencialidades 

Desenvolver ações para 
o combate à 
inadimplência. 
 

- 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.  
 
- Atendimento presencial aos alunos com a Direção 
Geral e secretaria acadêmica para acerto para o 
combate à inadimplência.  
 
- Instituição de assessoria de cobrança para realizar 
régua de contatos com alunos inadimplentes. 

- Elevado valor da mensalidade 
 

- Criação de campanhas com 
descontos para renovação de 
matriculas  

Garantir a divulgação 
das propostas aos 
alunos 

- Site do Curso atualizado com as informações 
referente aos procedimentos financeiros  
 
- Instituição de assessoria de cobrança para realizar 
régua de contatos com alunos inadimplentes. 

- Melhorar a divulgação das 
propostas aos alunos. 
 
- Ampliar as propostas de bolsa de 
estudo para estudantes de 
Medicina. 

- Site atualizado com as 
informações referente aos 
procedimentos financeiros. O 
site 
http://portalbolsasdeestudo.c
om.br  fornece ao interessado 
informações acerca de 
financiamento estudantil, 
bolsas de estudo e 
alternativas derivadas de 
parcerias com empresas. 

Estabelecer meios de - Instituição de assessoria de cobrança para realizar - Melhorar a comunicação dos - O acompanhamento dos 

http://portalbolsasdeestudo.com.br/
http://portalbolsasdeestudo.com.br/
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comunicação eficazes 
para a divulgação dos 
procedimentos 
financeiros. 

régua de contatos com alunos inadimplentes. 
- Atendimento presencial aos alunos com a Direção 
Geral e secretaria acadêmica para divulgação dos 
procedimentos financeiros. 

processos financeiros. convênios e parcerias. 
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3.2.4 Síntese dos Eixos 1, 2 e 5– Principais ações realizadas - 2019 

 
 

EIXO 1 Principais ações realizadas 

Dimensão 8: Planejamento 
e Avaliação 
 

- Realização constante e mobilização através de reuniões com 
todos os segmentos da IES para planejamento e avaliação; 
- Ações desenvolvidas pela CPA para iniciar a cultura da avaliação, 
como subsídio para a permanente busca da qualidade acadêmica e 
institucional; 
- Disponibilizados na íntegra os relatórios de avaliação e 
monitoramento do Curso de Medicina para a Coordenação de 
Curso para as devidas discussões no Colegiado e Núcleo Docente 
Estruturante – NDE; 
- Acompanhamento periódico (nas semanas de planejamento, 
reuniões de colegiado e Núcleo Docente Estruturante - NDE) os 
Projetos Pedagógicos dos Cursos, com fundamento nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais, nas demandas sociais, na 
evolução do conhecimento e em práticas pedagógicas 
contextualizadas. 
- Estruturação de 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; 
- Participação da CPA na reunião do colegiado do curso a fim de 
promover maior integração discussão sobre “cultura da avaliação”; 
- Realização periódica da GDO - Gestão de Desempenho 
Operacional; 
- Realização da GDA - Gestão de Desempenho Acadêmico; 
- Realização da Gestão à Vista consiste na divulgação de quadros e 
displays (físicos e eletrônicos) com os resultados das diversas áreas 
da instituição.  
- Monitoramento do Programa de excelência e Gestão – PEG 

EIXO 2 Principais ações realizadas 

Dimensão 1: Missão e Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional 
 

- 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). 
- 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. 
- Contratação de assessoria de imprensa para intensificar e 
diversificar as ações de comunicação e integração externa no que 
se refere às atividades desenvolvidas pela IES e sua missão na 



FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO 
Relatório de Autoavaliação 2019 

 

 

 

 

 

 

 

61 

região. 

Dimensão 3: 
Responsabilidade Social na 
Instituição 
 

- Oferta das Atividades Acadêmicas Complementares (AACs) 
voltadas para a responsabilidade socioambiental promovendo uma 
reflexão acerca das ações humanas em relação ao meio ambiente. 
- “Selo Instituição Socialmente Responsável”, certificando a 
participação na 15ª Campanha da Responsabilidade Social do 
Ensino Superior Particular pela ABMES; 
- Realização da Semana de sustentabilidade e responsabilidade 
social em setembro de 2019. 
- Contratação de assessoria de imprensa  
- Campanha de doação de alimentos e brinquedos realizada pela 
Biblioteca. O aluno com débito na Biblioteca realiza a doação 
conforme a campanha (alimento ou brinquedo) e a suspensão 
excluída.  
- A instituição recebe constantemente visitantes da comunidade 
externa; 

EIXO 5 Principais ações realizadas 

Dimensão 5: Infraestrutura 
 

- Início da 1ª fase da expansão com ampliação da área de 
convivência, cantina, laboratórios e salas de aula; 
- Conclusão da obra da cantina; 
- Instalações das catracas eletrônicas; 
- Aquisição de mobiliário e equipamentos para os laboratórios de 
saúde. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
 

4.1 Análise Curso Presencial – Medicina 
 

A seguir pode ser observada uma análise comparativa dos resultados da satisfação geral dos 

discentes do Curso de Medicina no ano 2018 e 2019(Quadro 5) dos seguintes itens: 

1. Sistema de Informação Acadêmica –SIA; 

2. Atendimento; 

3. Infraestrutura; 

4. Infraestrutura da Biblioteca do seu campus - espaço físico geral; 

5. Sala de Aula; 

6. Espaços de Convivência e Alimentação; 

7. Do curso; 

8. Do Coordenador do curso; 

9. Dos Professores; 

10. No período acadêmico atual; 

11. Dos processos financeiros da Estácio. 

 
Quadro 5- Análise comparativa dos resultados da satisfação geral dos discentes do Curso de 
Medicina nos anos de 2018 e 2019. 
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Fonte: Relatório de Avaliação Institucional 2018 e 2019 

 
Destaca-se como potencialidade a avaliação da coordenação do Curso de Medicina com média de 

8,32 e do corpo docente com 8,96. 

 

Ao analisar as questões que compõem “satisfação geral dos alunos” do Curso de Medicina, através 

do resultado institucional, é possível identificar os aspectos considerados mais vulneráveis pelos 

alunos, dentre os quais: satisfação com a infraestrutura, especificamente com os Espaços de 

convivência e Alimentação, que obtiveram média decrescente na avaliação, considerando os valores 

de 5,46 em 2018.2 e 4,81 em 2019.2; a infraestrutura das salas de aulas com média de 7,72 em 

2018.2 e 6,08 em 2019.2, o que reflete insatisfação geral da infraestrutura, com média 5,6 em 

2019.2. O item referente a infraestrutura que obteve melhor resultado foi a Biblioteca com média 

7,96. Destaca-se também a insatisfação com processos financeiros da Estácio representado por uma 

média de 3,57.  

 

A CPA realizou reunião com corpo discente para compreender detalhadamente as demandas 

descritas abaixo nos informativos divulgados para a comunidade acadêmica. As melhorias sugeridas 

para a cantina foram: inserir boas práticas de manipulação dos alimentos; melhorar a organização; 

horário de funcionamento das 7h30 até 18h; tabela de preços dos produtos; oferecer lanches 

diversificados e saudáveis; melhorar a estética do local; melhorar comunicação visual, atendimento e 
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caixa de sugestões; disponibilizar cardápio do dia e dos produtos e ajustar o valor dos produtos com 

o serviço prestado. 

 

Ressalta-se ainda que os pontos a serem melhorados na infraestrutura incluem ainda: melhorar a 

área de convivência com mais espaços para refeições; melhorar a limpeza do local; instalação de 

mais um micro-ondas no centro acadêmico; estruturação de sala de descanso para os alunos; lousas 

brancas nos laboratórios e sala de estudo; implantação da copiadora; banheiros com espaço maior 

para os estudantes com chuveiro e vestiário; melhorar o transporte público até IES; melhorar a 

segurança em frente a IES para controle de velocidade.  

 

Após as reuniões, a CPA divulgou os informativos (Figura 3) para comunidade acadêmica.  

 
Figura 3- Informativos CPA 2019 – Reunião com Cantina e Direção Geral 

 
 
 
Outro fator considerado relevante na Infraestrutura foi a disponibilidade de sinal de internet via Wi-fi 
resultando em média de 4,54 conforme segue Gráfico 1. Esse resultado pode ter ocorrido devido ao 
bloqueio de acesso a alguns sites, conforme as políticas de segurança da IES, e a baixa velocidade da 
rede Wi-fi. Para solucionar essa demanda está sendo instalado um link de 100 megas que irá suprir 
apenas a rede Wi-fi, já que até então o link instalado supria também a rede interna e acadêmica. 
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Gráfico 1- Satisfação da do sinal de internet via Wi-fi no seu Campus 

 
 
 

 
No Gráfico 02 pode ser observado detalhadamente os itens avaliados referente à infraestrutura 

de informática e internet. Destaca-se como potencialidades a disponibilidade de computadores 

nos laboratórios de informática, com média 8,68 e a qualidade dos equipamentos utilizados em 

sala, com média de 7,96.  Entretanto, ainda há uma vulnerabilidade do sinal Wi-fi em vários 

ambientes da IES (campus, biblioteca e laboratórios), mas que se espera que seja resolvido com 

a instalação do link exclusivo para Wi-fi conforme mencionado anteriormente. 

 
Gráfico 2- Satisfação dos alunos com a Infraestrutura dos Laboratórios de Informática e Internet 

 
 
Os Gráficos 3 e 4 ilustram os resultados obtidos pela Instituição em questões relacionadas ao 
Ambiente Virtual e Atendimento, avaliados pelos alunos e professores nos dois semestres de 
2019: 
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Gráfico 3 - Satisfação dos alunos com o Ambiente Virtual 

 
 

Gráfico 4-Satisfação dos alunos com Atendimento 

 

 
 

A qualidade do acesso e conexão ao SIA obteve média de 7,52 em 2019.2. Sugere-se que a baixa 
velocidade da rede de internet e as quedas na conexão dificultam o acesso ao ambiente virtual, 
o que levou a diminuição desse índice e consequentemente, insatisfação com o uso da 
ferramenta. 
 
Pode-se observar como fragilidade o atendimento virtual (Tacio), o qual apresentou média de 
6,91. Esse resultado pode ser reflexo do pouco conhecimento dos alunos sobre essa ferramenta, 
sendo importante fortalecer os canais de atendimento por meio da divulgação e incentivo da sua 
utilização. 
 
Os serviços do Estácio Carreiras também apresentaram média insatisfatória (7,31), o que pode 
ter ocorrido devido a pouca utilização e desconhecimento dos alunos, já que eles se encontram 
apenas no terceiro ano da graduação.  Algumas ações que podem ser implementadas para 
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melhorar esse índice são: verificar, junto às Coordenações de Curso, a efetividade e eficácia do 

“Estácio Carreiras”; melhorar divulgação dos serviços de estágios e empregos e Estácio carreiras. 
 
Em relação à Biblioteca (Gráfico 5), com o aumento do número de alunos utilizando o mesmo espaço 
pode ter causado desconforto em relação a utilização das salas de estudo, o que pode justificar a 
diminuição da média da infraestrutura geral. Entretanto, a Biblioteca oferece espaço suficiente para 
alocar os estudantes da Instituição, com capacidade de atendimento simultâneo de 
aproximadamente noventa alunos. 
 
Gráfico 5- Satisfação dos alunos com Biblioteca 

 

 
 
Vale ressaltar que existe ainda a possibilidade de agendamento para utilização das salas de vídeo e 
de estudo em grupo. Já em relação à disponibilidade do acervo bibliográfico, este obteve aumento 
da média de 8,08 para 8,17, o que pode ser justificado pela maior aquisição de livros na unidade. 

 
Gráfico 6-Satisfação dos alunos com a Coordenação do Curso 

 
 
A satisfação com a Coordenação do Curso, principalmente aos aspectos acadêmicos, é um quesito 
que merece atenção devido a diminuição da satisfação quando comparados os semestres de 2019.1 
e 2019.2. Entretanto, apesar da pequena diminuição da satisfação, os quesitos Conhecimento dos 
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processos acadêmicos e disponibilidade para atender os alunos permaneceram bem avaliados, com 
média superior a 8,0. Dentre as atividades da coordenação de Curso, destacam-se: engajamento com 
o corpo docente, ações de acolhimento e apoio ao discente e reuniões com a Coordenação do Curso 
voltadas ao Corpo Discente e Docente para a divulgação do Projeto Pedagógico do Curso de 
Medicina. 
 
Gráfico 7- Satisfação dos alunos com corpo docente 

 

 
 

Os quesitos avaliados pelos alunos em relação aos professores permaneceram estáveis em 2019.2 se 

compararmos aos índices de satisfação apontados em 2018. Vale destacar que os aspectos melhor 

avaliados pelos alunos fazem referência ao corpo docente. Entre as questões mais bem avaliadas 

estão: Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade, Satisfação com o domínio do professor em 

relação ao conteúdo da disciplina e Satisfação referente à coerência entre o conteúdo ministrado e o 

que é cobrado nas avaliações. As fragilidades apontadas na Avaliação Institucional geram Planos de 

Ação que são sistematicamente acompanhados pela CPA. 

 

Alguns quesitos que merecem atenção são NAAP, acolhimento ao ingressante e monitoria, cuja 

média foi 7,72 e critérios de avaliação e regras para AACs, TCC, extensão, iniciação científica e outros, 

cuja média foi 7,53. É preciso fortalecer a divulgação dessas atividades na IES e das regras para 

realização destas, tais como: editais de monitoria, extensão e iniciação científica, atividades do NAAP 

e regulamento de AACs. 
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Gráfico 8 - Avaliação dos alunos com NAAP, Acolhimento ao ingressante e Monitoria 

 
 
Gráfico 9 - Avaliação dos alunos quanto aos Critérios de Avaliação e regras para as AACs, TCC, 
Extensão, Iniciação Científica e outros 

 
 
Observou-se uma diminuição da satisfação com a infraestrutura dos laboratórios quando 
comparados os semestres de 2019.1 e 2019.2. Importante destacar que houve aumento do número 
de alunos no semestre 2019.2, o que não foi acompanhado por aumento de recursos humanos na 
equipe de limpeza, podendo ter refletido nesse resultado. O quesito Satisfação com a utilização dos 
laboratórios específicos do curso continuou bem avaliado, apesar de uma diminuição no último 
semestre, já que muitas disciplinas possuem carga horária prática e realizam aulas nos laboratórios, 
ampliando a capacidade de utilização desses espaços. 
 
Gráfico 10 - Satisfação dos alunos com os Laboratórios Específicos 
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A insatisfação dos alunos com aspectos específicos da infraestrutura da IES, como sala de aula, 
banheiros, espaço de convivência e alimentação refletiram em uma baixa satisfação geral coma 
infraestrutura. Esse ponto merece bastante atenção e, conforme mencionado anteriormente, a CPA 
realizou reuniões com o corpo discente para ouvir as demandas e sugestões e realizar ações de 
enfrentamento das problemáticas em articulação com os referidos setores institucionais. 
 
 
Gráfico 11 - Satisfação dos alunos com Infraestrutura 

 
 
 
O quesito Oportunidades para participar de AACs manteve uma boa avaliação, com média 8,27 em 
2019.2. Permanentemente são oferecidas diversas atividades para complementação da formação 
acadêmica, social e profissional dos alunos. Dessa forma, o aluno começa a cumprir a carga horária 
obrigatória de AAC desde o início do curso e pode participar de atividades que despertam maior 
interesse e motivação pessoal. Um ponto a fortalecer seria uma maior divulgação das regras de AAC 
da IES para os alunos, de forma sistematizada e contínua. 
 
A média de satisfação dos alunos quando avaliada a Organização e qualidade do funcionamento do 
estágio curricular, internato e contribuição para sua formação profissional foi 7,42. Conforme 
mencionado anteriormente, os alunos estão no terceiro ano de graduação e ainda não participaram 
dessas atividades. Dessa forma, o desconhecimento pode contribuir para uma menor satisfação e 
impactar no resultado da avaliação, em relação ao critério mencionado anteriormente. 
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Gráfico 12 - Satisfação dos alunos com o Curso de Medicina 

 
 
  
Ao analisar as questões referentes aos processos financeiros, percebe-se que o critério mais 
vulnerável é a satisfação com a mensalidade cobrada, com média 2,87. Além disso, há uma 
insatisfação com o preço e a qualidade do serviço prestado, com a exatidão dos valores no boleto e 
com o entendimento do boleto.  
 
A insatisfação com todos esses critérios aumentou em comparação com o semestre anterior. Dentre 
as ações sugeridas para melhoria dessa avaliação estão: criação de campanhas com descontos para 
renovação da matrícula e melhorar a divulgação das informações referentes aos procedimentos 
financeiros. 
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Gráfico 13- Satisfação dos alunos com processos Financeiros 

 
 
 

4.1.2 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 2019.1 o Questionário Sociocultural com o objetivo 
de analisar as informações coletadas e desenvolver ações que atendam satisfatoriamente às 
suas necessidades, como subsídio 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:  

 
Tabela 4 - Perfil Sociocultural dos alunos 2019.1 

Está trabalhando atualmente? 

Não 85,71% 

Sim, como estagiário - 

Sim, como empregado de empresa privada 2,20% 

Sim, como empregado de empresa pública / militar 1,10% 

Sim, como Autônomo / Profissional Liberal 8,79% 

Sim, como Empresário (Sócio ou dono de empresa) 2,20% 

Total Geral 100,00% 

Base 91 

  

 Está trabalhando na área em que está cursando sua graduação? 

Sim, já estava na área quando comecei o curso superior 23,08% 

Sim, comecei a trabalhar depois que comecei o curso superior - 
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Não, estou trabalhando em outra área, diferente de meu curso 76,92% 

Total Geral 100,00% 

Base 13 

  

 Renda PESSOAL 

Até 1 SM (R$998) 15,38% 

Entre 1 e 2 SM (R$998 e R$1.996) 15,38% 

Entre 2 e 4 SM (R$1.996 e R$3.992) 23,08% 

Entre 4 e 6 SM (R$3.992 e R$5.988) 15,38% 

Entre 6 e 8 SM (R$5.988 e R$7.984) 0 

Entre 8 e 10 SM (R$7.984 e R$9.980) 7,69% 

Entre 10 e 14 SM (R$9.980 e R$13.972) 7,69% 

Entre 14 e 20 SM (R$13.972 e R$19.960) 7,69% 

Acima de 20 SM (R$19.960) 7,69% 

Total Geral 100,00% 

Renda PESSOAL Média R$6.295,08 

Base 13 

  

 Renda FAMILIAR 

Até 1 SM (R$998) 2,20% 

Entre 1 e 2 SM (R$998 e R$1.996) 5,49% 

Entre 2 e 4 SM (R$1.996 e R$3.992) 8,79% 

Entre 4 e 6 SM (R$3.992 e R$5.988) 16,48% 

Entre 6 e 8 SM (R$5.988 e R$7.984) 10,99% 

Entre 8 e 10 SM (R$7.984 e R$9.980) 15,38% 

Entre 10 e 14 SM (R$9.980 e R$13.972) 8,79% 

Entre 14 e 20 SM (R$13.972 e R$19.960) 16,48% 

Acima de 20 SM (R$19.960) 15,38% 

Total Geral 100,00% 

Renda FAMILIAR Média R$10.259,66 

Base 91 

  

 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 7,69% 

Não teve nenhuma mudança profissional 92,31% 

Total Geral 100,00% 

Base 13 
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Canais utilizados para se posicionar ou reposicionar profissionalmente 

Sites de vagas 4,40% 

Jornal 2,20% 

Redes Sociais 7,69% 

Pesquisa em empresas dentro da minha área de formação 1,10% 

Portal de Vagas da Estácio 1,10% 

No momento, não estou buscando colocação/recolocação profissional 87,91% 

Base 91 
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5. AÇÕES DE MELHORIA COM BASE NA ANÁLISE 
 

5.1 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 
 
5.1.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

Ensino – Graduação 

Aspecto Ações previstas 

Atualização e divulgação dos PPCs. - 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). 
- Melhorar a periodicidade das reuniões do NDE 
para atualização do PPC. 
- Atualização dos PPCs, a partir de maior 
participação docente no SGC e da discussão e 
contribuição da Coordenação, NDE e Colegiado 
dos cursos. 
- Nos Cursos FLEX e EAD realização da reunião 
com a coordenação local para suprir dúvidas em 
relação ao curso 

Programas de Apoio ao discente. - Manutenção do Programa de Monitoria para 
Sistemas Orgânicos Integrados (SOI), Bases 
Moleculares dos Sistemas Orgânicos e 
Biomorfologia. 
- Melhorar as aulas práticas da disciplina 
Saúde da Família oferecendo mais cenários de 
práticas 
- Manutenção e ampliação do Skill – Horário 
reservado aos discentes para o treinamento 
em habilidades nos Laboratórios de 
simulação. 
- Ampliação do atendimento realizado pelo 
NAAP. 
- Nos Cursos FLEX e EAD realização da reunião 
com a coordenação local para apoio aos 
discentes. 

Organização e desenvolvimento das Atividades 
Acadêmicas Complementares (AACs)  

- Manutenção da oferta diversificada das 
AACs; 
- Criação de um mural própria para 
divulgação das AACs 
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Divulgação dos critérios de Avaliação e regras 
para as Atividades Acadêmicas 
Complementares, TCC, Extensão, Iniciação 
Científica e outros. 

-  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). 

Cenários das atividades práticas existentes e 
organização de novos cenários. 

- Aumentar os convênios da IES com instituições 
de saúde da região. 

Estágio Curricular/Supervisionado dos Cursos. - Aumentar os convênios da IES com instituições 
de saúde da região. 

Preparação para o mercado de trabalho  - Aprimorar os cenários das atividades práticas 
existentes e organização de novos cenários, 
atendendo às necessidades de cada curso, 
tendo em vista a aproximação com a 
comunidade. 

Impacto dos resultados das avaliações internas 
e externas sobre as ações desenvolvidas pelos 
cursos. 

-  Efetivação das melhorias solicitadas com base 
nos resultados da Autoavaliação. 

Divulgação das Ações de Melhoria implantadas 
nos Cursos 

- Melhorar e diversificar a divulgação das 
melhorias implantadas  

Capacitação Docente 
 

- Manutenção e ampliação do NAPED com 
possibilidades de oferta de capacitação 
pedagógica aos docentes; 
- Estimular a capacitação digital e formação 
contínua de docentes pelo EDUCARE, além da 
obrigatoriedade de pelo menos duas 
capacitações por semestre. 

Acompanhamento e avaliação do trabalho 
docente 

- Realização da Avaliação Institucional pelos 
alunos e feedback dado pelos coordenadores 
de curso aos docentes semestralmente. 
- Disponibilizar os resultados da Avaliação 
Institucional aos docentes. 

Acompanhamento do trabalho dos 
Coordenadores de Curso. 

- Fortalecer e realizar reuniões de GDA realizada 
com o coordenador do curso e com as demais 
coordenações que integram as atividades 
acadêmicas como coordenações de Eixos, 
Residência e períodos. 

 

Ensino – Pós-graduação 

Aspecto Ações previstas 

Ações que articulem a graduação e a pós-
graduação. 
 

- Solicitar para Direção Nacional sobre a 
viabilidade de oferta de Pós-Graduação 
presencialna Unidade. 
- Melhorar a divulgação entre os docentes sobre 
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os cursos da pós-graduação. 

Apresentação dos cursos de Pós-graduação aos 
alunos da Graduação. 

- Melhorar o acesso à informação dos cursos de 
pós-graduação precisa de maiores iniciativas que 
atinjam os alunos de graduação da IES. 

 
 

Pesquisa/Iniciação Científica 

Aspecto Ações previstas 

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

- Fortalecer os projetos de IC existentes; 
- Ampliação da divulgação dos 
Programas de IC para inserção gradual de 
alunos em projetos de pesquisa. 

Produção acadêmica discente e docente 
(incremento e divulgação) 

- Fortalecer e melhorar a divulgação da revista 
Arquivo de Saúde, Biologia e Sociedade. 
 

Produção de conhecimento articulado às 
necessidades sociais. 

- Consolidar através de relatório semestral de 
uma rotina de acompanhamento para as 
atividades de pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural articulado com 
necessidades sociais. 

 

Extensão 

Aspecto Ações previstas 

Articulação entre Extensão e a comunidade. - Fortalecer o desenvolvimento de projetos de 
Extensão Interface academia-escola: 
despertando o saber em jovens da educação 
básica e o protagonismo dos estudantes de 
medicina 
- Ampliação da divulgação dos Programas de 
extensão para inserção gradual de alunos em 
projetos de pesquisa. 

Planejamento e divulgação das Atividades de 
Extensão alinhadas aos PPCs. 

- Consolidar através de relatório semestral de 
uma rotina de acompanhamento para as 
atividades de pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural articulado com 
necessidades sociais. 
- Fortalecer a política e execução das práticas 
das atividades de extensão e interação com 
instituições e organizações sociais do município 
de Juazeiro. 
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5.1.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
 

Aspecto Ações previstas 

Atualização permanente das informações 
institucionais, na Internet e na própria IES. 

-Atualizar as informações da IES, no site 
institucional, incluindo a página da CPA, e na 
própria IES, em atendimento à legislação. 

Divulgação das informações para a comunidade 
universitária. 

- Melhorar e diversificar a divulgação interna de 
forma homogênea todo o seu público interno, 
especialmente ao corpo docente, discente e 
técnico-administrativo; 
- Criação de um núcleo de Artes e comunicação 
para confecção de material interno. 

Fluxo de informações e qualidade da 
comunicação institucional interna e externa. 

- Disseminação das ações da IES para os alunos, 
e comunidade externa, possibilitando a 
interação com as comunidades em diversas 
redes sociais, tais como: Facebook, Twitter e 
Youtube. 
- Melhorar o investimento em publicidade 
utilizando os principais meios de comunicação 
como: TV, rádio, mídias externas e redes sociais. 
- Aprimoramento da comunicação com o público 
externo para garantir informações precisas e 
transparentes, além da divulgação dos serviços à 
comunidade, tendo em vista que cada vez mais 
ocorre uma maior participação dos alunos e do 
corpo docente, coordenadores e da comunidade 
nos projetos sociais. 
- Aprimorar a diversificação dos anúncios em 
geral em função dos diversos públicos alvo da 
IES. 
- Melhorar a divulgação dos eventos sociais no 
site da Instituição. 
- Manter a divulgação por meio da internet, 
notadamente mais ágil e com o maior potencial 
para alcançar o público, principalmente os mais 
jovens 

Ouvidoria. - Aprimoramento deste canal intensificando a 
comunicação interna com alunos interessados 
para registro das solicitações de informações, 
sugestões, elogios e reclamações e denúncias da 
comunidade interna e externa. 
- Aprimoramento do processo de 
acompanhamento das manifestações recebidas 
visando o aprimoramento dos serviços ofertados 
pela IES e na prevenção de conflitos. 

Parcerias com a comunidade externa. - Estabelecimento de parcerias/convênios com a 
comunidade externa, visando à prestação de 
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serviços e parcerias com o mercado de trabalho, 
verificando as demandas atuais para os ajustes 
necessários nos PPCs. 
 

 
 
5.1.3 Dimensão9: Políticas de Atendimento aos Discentes 
 

Discentes  

Aspecto Ações previstas 

Formas de Acesso à IES. - Continuidade junto à Gestão da IES, a 
efetividade das formas de acesso declaradas no 
PDI e demais documentos oficiais: vestibular, 
PROUNI, transferência externa, transferência 
interna. 

Atendimento presencial ao Aluno. - Manutenção da qualidade do atendimento 
presencial ao Aluno pela Secretaria Geral 
Acadêmica (média de 9,06) o que representa 
satisfação dos alunos com serviço prestado. 
- A criação do horário agendado como facilidade 
e comodidade ao atendimento aos discentes. 
Tanto a secretaria quanto o coordenador de 
curso atendem com horários agendados através 
do portal do aluno (SIA).  

Atendimento Virtual ao Aluno. - Verificação junto a Gestão da IES, sobre a 
efetividade dos serviços prestados pela secretaria 
virtual. 
- Continuar com a Ambientação dos discentes 
com todas as turmas sobre a Biblioteca Virtual e 
Sistema de Informação Acadêmica.  

Programas de Apoio Pedagógico  - Consolidação de políticas e ações inclusivas 
psicopedagógicas, por meio do desenvolvimento 
e execução de projetos formativos que visam 
auxiliar quanto à eliminação de barreiras 
atitudinais, metodológicas e de comunicação, por 
meio do Núcleo Apoio e Atendimento 
Psicopedagógico – NAAP caracterizado como um 
órgão de apoio educativo institucional. 
- Aumentar a orientação aos docentes no 
encaminhamento dos discentes que necessitem 
de apoio psicopedagógico para melhor o seu 
desempenho acadêmico e aumentar o seu 
potencial. 

Programas de Apoio Acadêmico  - Manutenção junto às Coordenações de Curso e 
Gestão da IES, a manutenção dos Programas de 
Apoio Acadêmico previstos no PDI: Incentivar a 
maior participação dos discentes nos programas 
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de apoio acadêmico como Monitoria, Iniciação 
científica, TCC, Extensão e Atividades acadêmicas 
complementares. 
- Lançamento do Edital de Monitoria em tempo 
hábil para iniciar as atividades no início do 
semestre; 
- Motivar os alunos a participarem do processo 
de seleção para monitores a fim de conseguir 
alunos com maior disponibilidade de horários; 

Programas de Apoio à Prática Profissional. - Melhorar a divulgação dos programas de 
serviços de estágio e Estácio Carreiras 

Programas de Apoio Financeiro - Estudar possibilidade de aumentar o número de 
vagas FIES e PROUNI e bolsa social. 
- Adesão do PAR para o Curso de Medicina. 
- Manutenção dos programas governamentais 
de incentivo ao acesso e permanência (FIES, 
PROUNI etc.)  
- Estudar possibilidade de aumentar o número de 
vagas FIES e PROUNI e bolsa social. 
- Estudar a possibilidade a adesão do PAR para o 
Curso de Medicina. 
- Aumentar as parcerias para o fornecimento de 
bolsas institucionais 

Serviço de Apoio Psicopedagógico - Melhorar e diversificar a divulgação das 
atividades ofertadas no Núcleo de Atendimento e 
Apoio Psicopedagógico – NAAP. 
- Consolidação de Acompanhamento da 
efetividade do atendimento do NAAP com os 
principais resultados obtidos nas ações. 

Atendimento telefônico receptivo e ativo. - Aperfeiçoar junto aos colaboradores técnicos – 
administrativo o serviço de atendimento 
telefônico ativo para melhorar o índice de 
satisfação discente em 2020. 

Satisfação com os serviços do “Estácio 
Carreiras”  

-Verificar, junto às Coordenações de Curso, a 
efetividade e eficácia do “Estácio Carreiras”.  
- Melhorar divulgação dos serviços de estágios e 

empregos e Estácio carreiras. 

Promoção de Acessibilidade e de Atendimento 
Prioritário aos PNES 

- Fortalecimento das políticas voltadas para a 
inclusão social e atendimento a alunos com 
deficiência, promovendo constantemente, 
atividades de enriquecimento cultural. 
- Manutenção e a averiguação constante junto à 
Gestão da IES dos recursos de acessibilidade 
pedagógica como o sistema de síntese de voz, 
verificação das condições de mobilidade física 
como: Rampas, Elevadores, Piso tátil Sinalização 
tátil e as vagas reservadas no estacionamento. 
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Atendimento financeiro 

Aspecto Ações previstas 

Exatidão dos valores cobrados no boleto. - Intensificar as ações de divulgação aos alunos 
para um melhor conhecimento sobre as 
ferramentas contidas no Portal do Aluno, entre 
elas, o entendimento das informações de seu 
boleto. 

Percepção do custo-benefício da IES. - Melhorar parcerias para o fornecimento de 
bolsas institucionais. 

Satisfação com a mensalidade cobrada pela IES 
em comparação com as demais IES. 

- Manutenção do desconto de 3% na 
semestralidade e de 6% na anualidade. 

Clareza e facilidade de entendimento das 
informações do boleto para pagamento. 

- Manutenção do atendimento presencial ao 
Aluno pela Secretaria Geral para esclarecimento 
sobre o boleto; 
- Manutenção do horário agendado para 
atendimento individual do aluno; 
- Intensificar as ações de divulgação aos alunos 
para um melhor conhecimento sobre as 
ferramentas contidas no Portal do Aluno, entre 
elas, o entendimento das informações de seu 
boleto. 

 
5.2 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
5.2.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

Corpo Docente 

Aspecto Ações previstas 

Plano de Carreira Docente. - Estudar possibilidade de melhorar o valor da 
hora aula para o docente a fim de equiparar 
comas demais instituições de Ensino Superior 
da Região. 
- Protocolar do Plano de Carreira 
Docente da IES. 

Capacitação Docente. - Melhorar a periodicidade das reuniões do NDE 
com participação efetiva de todos os membros; 
- Melhorar adesão dos docentes nos encontros 
realizados pelo NAPED; 
- Necessidade de uma formação específica ao 
corpo docente sobre processos educacionais 
em saúde abordando estratégias metodológicas 
com maior carga horária;  
-Melhorar a integração docente com os 
preceptores dos serviços bem como melhorar 
adesão dos preceptores nos encontros 
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pedagógicos. 

Programa de Remuneração variável (RV) - Melhorar divulgação interna sobre o RV 

Bolsas de estudo. - Ampliar a divulgação e normas para aquisição 
de Bolsas de estudo. 

Política de Pessoal com relação ao Plano de 
Benefícios 

- Melhorar divulgação do plano de benefícios 
para o corpo docente. 
- Melhorar visibilidade dos Planos para todos os 
funcionários da IES. 

 

Corpo Técnico-administrativo 

Aspecto Ações previstas 

Plano de Carreira do Corpo Técnico-
administrativo 

- Melhorar divulgação para o Corpo Técnico- 
administrativo da IES. 

Programas de capacitação/qualificação - Incentivar e divulgar amplamente os 
Programas de Capacitação ao corpo técnico – 
administrativo, ofertados pela EDUCARE e 
demais cursos de capacitação; 

Bolsas de estudo - Melhorar divulgação no programa de 
concessão de bolsas. 

Política de Pessoal com relação ao Plano de 
Benefícios 

- Estudar a possibilidade de aumento do valor 
vale refeição. 

 
5.2.3 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Aspecto Ações previstas 

Órgãos Colegiados - Ampliação da comunicação entre com os 
encaminhamentos das reuniões. 

Regimento/Estatuto - Atualização do Regimento/Estatuto. 

Regulamento Interno dos Conselhos - Melhorar e atualizar os Regulamentos Internos  

Atas das reuniões dos Conselhos - Ampliação da comunicação entre com os 
encaminhamentos das reuniões. 
- Manutenção e divulgação das informações das 
atas das reuniões realizadas pelos Conselhos 
para aprovação dos membros. 

Divulgação dos Colegiados existentes para a 
Comunidade Acadêmica. 

- Ampliação da comunicação entre com os 
encaminhamentos das reuniões. 

NDE e Colegiados de Curso - Melhorar periodicidade das reuniões do NDE e 
divulgar os encaminhamentos ao colegiado; 

CPA - Criação do link do site da CPA 
- Estudar possibilidade da criação de um 
questionário padrão somente para os alunos do 
curso de medicina; 
- Melhorar a divulgação dos resultados da 
avaliação institucional para comunicado 
acadêmica; 
- Realizar avaliação institucional com 
comunidade externa sobre os serviços prestado 
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da IES. 

Clima Organizacional - Ampliar a divulgação do clima organização para 
comunidade acadêmica.  

Registros e Acervo acadêmico - Manutenção da documentação da instituição e 
dos cursos em sala destinada aos documentos 
oficiais da IES.  
- Melhorar o controle no acesso aos documentos 
pertencentes ao Acervo Acadêmico. 

 
 
5.2.4 Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 

 

 

Aspecto Ações previstas 

Inadimplência - Manter as de práticas gerenciais IES, a exemplo 
de orçamento anualizado realizado no ano 
anterior, contendo a previsão de receitas, 
despesas e investimentos.  
-Manter o atendimento presencial aos alunos 
com a Direção Geral e secretaria acadêmica para 
acerto para o combate à inadimplência.  
- Manutenção da assessoria de cobrança para 
realizar régua de contatos com alunos 
inadimplentes. 
- Manter e ampliar a criação de campanhas com 
descontos para renovação de matrículas 

Divulgação dos procedimentos financeiros - Manutenção da assessoria de cobrança para 
realizar régua de contatos com alunos 
inadimplentes. 
- Manutenção do Atendimento presencial aos 
alunos com a Direção Geral e secretaria 
acadêmica para divulgação dos procedimentos 
financeiros.  

 
 
 
7. ANEXOS - AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CPA EM 2019 
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Modelo de Plano de ação desenvolvido pelo CPA para acompanhamento das melhorias 
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Ações de sensibilização e divulgação da CPA 
 
 

Material de sensibilização e divulgação sobre a CPA 
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Material de sensibilização e divulgação sobre a CPA 
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Material de sensibilização e divulgação sobre a CPA 
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Divulgação das melhorias 
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Reuniões da CPA com diversos setores da IES 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


