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RESUMO 

 

Iniciando o 3º Ciclo Avaliativo do SINAES, o presente Relatório é o Relatório Parcial de Autoavaliação 
Institucional da Faculdade Estácio de Juazeiro, que trata dos Eixos 1 e 2 do SINAES de forma detalhada e os 
demais Eixos (3, 4 e 5) de forma geral, em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. De 
09/10/2014.  
 
Deve-se ressaltar que a referida nota técnica indica o primeiro dos ciclos a seguir: ciclo I – anos de referência 
– 2015, 2016 e 2017, com relatórios de auto avaliação postados, respectivamente,  até 31/03/2016, 
31/03/2017 e 31/03/2018; ciclo II -  ano de referência – 2018, 2019 e 2020, com relatórios de auto avaliação 
postados, respectivamente,  até 31/03/2019, 31/03/2020 e 31/03/2021 e ciclo III -  ano de referência – 2021, 
2022 e 2023, com relatórios de auto avaliação a serem postados, respectivamente,  até 31/03/2022, 
31/03/2023 e 31/03/2024. Logo este relatório é o primeiro relatório parcial do ciclo de 2021 a 2023. 
 
Especificamente quanto ao ENADE, a Portaria MEC 840 de 2018, ajusta, em seu Art. 40, as três áreas de 
aplicação do ENADE, sendo que, com base nesta Portaria, à área I, ali estabelecida,, presenciais e virtual  foi 
aplicada à prova do ENADE em 2019, a área II seria em 2020, porém, a Portaria MEC 494, de 08/07/2021, 
estabeleceu, face a pandemia, novas datas para a realização do ENADE da área II para 2021, ou seja, não houve 
prova do ENADE em 2020 e, consequentemente, não houve resultado dessa prova em 2021, não havendo, 
portanto fato novo quanto ao ENADE para postagem no Relatório de auto avaliação a ser implementado no 
sistema e-MEC até 31/12/2022.   
Logo o presente relatório irá tratar das avaliações externas, ocorridas de forma presencial ou virtual, 
referentes as visitas para os atos autorizativos da IES e das avaliações internas.  
 
O presente documento, elaborado pela CPA, a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas 
pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas (cursos e IES) e demais 
documentos da IES, tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com base nas 
avaliações internas e externas realizadas em 2021, visando identificar as fragilidades e pontos fortes 
relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Deve-se ressaltar que não foi realizado o ENADE de 2020, 
desta forma, não há os indicadores referentes a este ano; da mesma forma, as avaliações externas de cursos 
e IES foram efetuadas em 2021 apenas para os atos autorizativos de credenciamento e de autorização de 
curso e, assim mesmo, a maioria na modalidade virtual, sendo que as avaliações para recredenciamento de 
IES, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos permanecem sobrestadas. 
 
Considera-se, para a avaliação interna 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, além do Questionário 
específico para o Corpo Técnico-administrativo, devendo-se ressaltar que devido a pandemia, a avaliação 
interna do 2º período encontra-se ainda em processo de conclusão.  
Esse Relatório é importante instrumento para a tomada de decisões da IES ressalvada a sua forma de obtenção 
durante a pandemia, mas que apresenta um retrato fidedigno da IES frente ao seu PDI. 
 
O Programa de Avaliação Institucional, já consolidado na IES, retratado no presente relatório, atende aos três 
públicos: docentes, discentes e técnico administrativo 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 etapa e 
consequentemente a cada ciclo de autoavaliação, elabora documentação com informações relacionadas a 
esse processo e juntamente com a comunidade acadêmica, 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, notadamente durante esse período de pandemia.  Assim, todos 
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os resultados avaliativos (internos e externos) são ferramentas gerenciais para a evolução da IES e para o 
planejamento das ações de melhoria necessárias.  A IES utiliza o processo de avaliação institucional para 
identificar oportunidades de melhorias, em suas práticas administrativas e acadêmicas. Em 2021, a IES 
desenvolveu ações para superar as fragilidades apontadas nos seus processos de avaliação interna e externa, 
destacando-se: ampliação dos cenários de práticas nos níveis de baixa, média e alta complexidade, através de 
convênios institucionais (Hospital Regional de Juazeiro, Unidades Básicas de Saúde); disponibilização de linha 
no transporte público até a IES através de deliberação administrativa; implantação do “Ambulatório Trans.” 
para atendimento à população LGBTQI+; conclusão das obras de expansão do novo bloco de aulas; 
inauguração de novos espaços de alimentação (cantina e refeitórios); implantação da sala de jogos, com 
espaço para atividades lúdicas; reestruturação da Sala de Prática Cirúrgica, com construção de vestiário e 
organização da Central de Esterilização de Materiais; implantação de novas salas de estudo; adequação das 
instalações físicas da IES para necessidades especiais; aquisição de equipamentos para os laboratórios; 
adaptação dos ambientes da IES com foco na segurança sanitária em virtude da pandemia da COVID-19 
(sinalização/interdição dos espaços, triagem sanitária ao adentrar a IES, rotinas e fluxos de acordo com o Plano 
de Contingência COVID-19, estruturação do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, treinamento de discentes, 
docentes e colaboradores para atuação no período pandêmico); Utilização de ferramentas/plataformas 
digitais para manutenção das atividades pedagógicas da IES, através de treinamento e monitoramento de 
utilização de ferramentas remotas; Ampliação da oferta de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC); 
Identificação e acompanhamento de alunos/docentes e colaboradores com necessidades especiais para 
adesão às atividades remotas de ensino-aprendizagem; Organização e divulgação de fluxos de 
atendimento/encaminhamento frente à pandemia da COVID-19 bem como sensibilização e educação sanitária 
através de medidas preventivas para evitar disseminação do vírus da COVID-19 na comunidade acadêmica e 
sociedade em geral; apoio financeiro aos discentes através de adesão às medidas governamentais de redução 
nas mensalidades de instituições de ensino durante o período pandêmico; estruturação das atividades de 
pesquisa, extensão e monitoria através das ferramentas de ensino remoto com continuidade/adequação dos 
planos de ação setoriais; fomento às atividades de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da IES através 
da inserção do tema nas atividades acadêmicas e realização de ações para IES e sociedade civil; Revisão e 
ampla divulgação do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da Faculdade Estácio de Juazeiro (PPC); 
Fortalecimento da atuação do NDE, Colegiado do Curso de Medicina, com maior integração com o Diretório 
Acadêmico; Ampliação do quadro de recursos humanos, através da contratação de docentes, preceptores e 
colaboradores para estruturação das práticas institucionais; Aprovação de novas Ligas Acadêmicas; 
implantação da Sala de Matrícula na IES; e estruturação da sala de descanso/apoio aos profissionais técnico-
administrativos. Como fragilidades, podemos apontar: espaço descanso para os alunos (aguardando a 
finalização da estruturação/ampliação); necessidade de ampliação da rede de convênios com instituições de 
saúde para melhorar os cenários de práticas do Curso de Medicina; oferta de sinal de internet wi-fi no campus; 
processos financeiros em relação ao valor cobrado em relação as demais instituições. Ressalta-se também 
como fragilidade a indisponibilidade parcial de acesso ao Resultado da Autoavaliação Institucional 2021. e 
2021.2, em relação à adesão docente e avaliação dos técnico-administrativos, respectivamente (este em 
análise em virtude do período pandêmico).  
Portanto, a Avaliação Institucional constitui-se em um processo permanente de elaboração de conhecimentos 
e de intervenção prática, que permite retroalimentar as diversas atividades da IES.  
 
A autoavaliação é processo ativo na Faculdade Estácio de Juazeiro, realizado através de programa eletrônico 
de avaliação para a participação da comunidade acadêmica. Em 2021.1, no Processo de Avaliação Interna, a 
IES obteve 66,3% de adesão do corpo discente. Em 2021.2, não obstante a pandemia, a IES promoveu sua 
avaliação interna, com adesão de 55,1% do corpo discente e 64% do corpo docente. A avaliação do corpo 
técnico-administrativo encontra-se em fase de tabulação dos dados. 
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As informações e resultados do processo de autoavaliação da IES são disponibilizadas pela CPA, através da 
cópia integral do Relatório encaminhada à Gestão da IES, à Sala dos Professores, à Biblioteca, mural da CPA e 
comunicação da IES, de forma a assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por toda a comunidade 
acadêmica da IES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO......................................................................................................................... 09 

1.1 Breve Histórico da Faculdade Estácio de Juazeiro 

1.2 Cursos ofertados (quadro atual)  

1.3 Avaliação do Desempenho dos Estudantes no ENADE  

1.4 Avaliações Internas - ISA – 2019 e 2020 – CURSO E IES 

 

2. METODOLOGIA....................................................................................................................... 19 

2.1 Objetivos da Autoavaliação Institucional 

2.2 Comissão Própria de Avaliação – CPA 

2.5 Autoavaliação Institucional: participação da comunidade acadêmica 

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

2.6 Análise dos resultados 

2.7 Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica 

2.8 Relatórios de Autoavaliação 

 

3. DESENVOLVIMENTO................................................................................................................ 27 

3.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

3.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

3.3 Eixo 3 - Políticas Acadêmicas 

3.4 Eixo 4 - Políticas de Gestão  

3.5 Eixo 5 - Infraestrutura  

 

4. ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES..................................................................................... 57 

5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE................................................................................................. 67 

ANEXOS.......................................................................................................................................... 72 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES 

 
Figura 01- Cálculo ISA Simples ........................................................................................................................... 14 
 
Quadro 01- Titulação e Regime de Trabalho do Corpo Docente - 2021 ........................................................... 17 
Quadro 02- ISA - Índice de Satisfação dos Alunos – CURSO .............................................................................. 18 
Quadro 03 - ISA – Índice de Satisfação do Aluno - IES ...................................................................................... 18 
 
 
Gráfico 01- Análise comparativa dos resultados do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) e Média Professor 

(MP)...................................................................................................................................................................57 

Gráfico 02- Análise comparativa dos resultados do ISA – Ambiente Virtual......................................................58 

Gráfico 03- Análise comparativa dos resultados do ISA – Atendimento.............................................................59 

Gráfico 04- Análise comparativa dos resultados do ISA – Coordenação do Curso.............................................60 

Gráficos 05 e 06 - Análise comparativa dos resultados do ISA – Curso................................................................61 

Gráficos 07 e 08- Análise comparativa dos resultados do ISA – Infraestrutura..................................................62 

Gráfico 09- Análise comparativa dos resultados do ISA – Laboratórios Específicos...........................................64 

Gráfico 10- Análise comparativa dos resultados do ISA – Professores/Tutores.................................................65 

Gráfico 11- Análise comparativa dos resultados do ISA – Processos Financeiros..............................................66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 9 

1. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente Relatório de Autoavaliação Institucional da Faculdade Estácio de Juazeiro, refere-se ao primeiro 

relatório parcial do 3º Ciclo Avaliativo do SINAES que trata dos Eixos 1 e 2 do SINAES de forma detalhada e 

dos demais Eixos (3, 4 e 5) de forma geral, em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, de 

09/10/2014.  

  

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.  

 

Durante o exercício 2021, em continuidade ao que ocorreu em 2020, a CPA participou ativamente das ações 

realizadas pelos diversos setores da Instituição com o propósito de manter ativas suas atividades frente à 

pandemia, além de colher dados para subsidiar os debates realizados durante suas reuniões periódicas, bem 

como para acompanhar a implantação das propostas de atividades e a execução de mudanças apontadas pela 

comunidade acadêmica através dos processos de avaliação internos e externos. Ao longo dos seus encontros, 

a CPA discutiu os princípios da avaliação institucional, a participação da comunidade acadêmica, a divulgação 

dos resultados obtidos e, sobretudo, como princípio fundamental, o uso destes dados visando à manutenção 

e melhoria dos serviços prestados pela Instituição. 

  

Destaca-se como ponto muito importante que, no ano de 2021, assim como no de 2020, as atividades da CPA 

foram realizadas de forma remota, visto a pandemia provocada pelo COVID 19 que obrigou as Instituições de 

ensino superior, bem como todas as demais instituições e empresas, a criarem alternativas para dar 

continuidade às suas atividades, ainda que de forma remota. Em 2021, o mundo continuou envolvido pela 

pandemia do Coronavírus, sendo a Brasil, um os países mais impactados pela Covid 19.  

 

Com a Medida Provisória 934 de 01/04/2020 e as Portarias MEC 343 de 17/03/2020, 345 de 19/03/2020, 395 

de 16/04/2020, 473 de 13/05/2020, 544 de 16/06/2020, Lei nº 14.040 de 19/8/2020, Portaria  nº 1.030 de 

2/12/2020, Resolução CNE/CP Nº 2 de 11/12/2020 e da Portaria nº 1.038 de 7/12/2020 – a IES viu-se diante 

de uma situação singular, com a interrupção de suas atividades presenciais, e a decorrente interrupção da 

presencialidade de alunos (retomada em 2021.2), docentes e técnico administrativos em salas de aula e 

demais dependências da IES, tendo que buscar alternativa viável, para não interromper suas operações.  

 

A IES adequou em 2020 e continua em 2021 com suas atividades presenciais com o uso de tecnologia avançada 

de informação, comunicação e computação, através do uso do software ou plataforma Teams, da Microsoft, 

viabilizando a continuidade de suas aulas presenciais, as quais foram retomadas em 2021.2 de forma híbrida, 

fazendo com que alunos e docentes, no mesmo horário de suas aulas, pudessem prosseguir seus estudos 

como se próximos estivessem, com a interatividade mantida, com base na tecnologia.  Tal ação está 

consignada em Resoluções do conselho superior da IES e em ações dos NDEs e colegiados de seus respectivos 

cursos.  
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Também, em atendimento a determinação governamental que proibia a presença física em suas unidades, 

viabilizou a seus discentes, docentes e técnicos administrativos, de forma a manter ativas suas operações, o 

uso de tecnologias, permitindo, assim, atendimento a seus discentes, inclusive com a opção de atendimento 

do NAP, TCCs e de colação de grau, entre outras, sem presença física, mas com presença digital, devidamente 

documentada. Da mesma forma, viabilizou atuação em home office para seus docentes e técnico 

administrativos, além da sua gestão e atividades de colegiado funcionando de forma digital, com o uso da 

plataforma mencionada, como por exemplo NDEs, conselhos superiores, colegiados de cursos, CPA, reuniões 

de gestão, reuniões de trabalho, entre outros. 

 

Com a situação da pandemia presente ainda, no segundo semestre de 2021, a Faculdade Estácio de Juazeiro 

reiterou seu compromisso institucional em contribuir com os esforços nacionais para a redução da propagação 

do COVID-19, preservando, dessa forma, a comunidade acadêmica e famílias, retomando suas atividades 

presenciais com as respectivas adequações e restrições sanitárias. 

 

Nesse sentido, a Instituição continuou realizando a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, 

por aulas que utilizassem meios de tecnologias de informação e comunicação , nos limites da legislação 

inicialmente, pela Portaria nº 343/2020, de 17.3.2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 18.3.2020, 

e alterada pela Portaria nº 345/2020, de 19.3.2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 19.3.2020; 

prorrogada pela Portaria MEC nº 395/2020, de 15.4.2020, publicada no Diário Oficial da União em 16.4.2020; 

prorrogada pela Portaria MEC nº 473/2020, de 12.5.2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 

13.5.2020; revogadas pela Portaria nº 544/2020, de 16.6.2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 

17.6.2020). 

 

Dessa forma, considerando o disposto na legislação vigente, que permitiu a substituição das disciplinas 

presenciais até 31.12.2021, e o comunicado recebido por meio da Caixa de Mensagens do Sistema e-MEC, 

sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais durante a pandemia COVID-19, a IES 

enviou a planilha com as informações solicitadas (nº do Ofício, data do documento, nome do signatário, perfil 

do signatário no Sistema e-MEC, Código e-MEC da Mantenedora, nome da Mantenedora no Sistema e-MEC e 

Código e-MEC da Mantida).  

Especificamente para o curso de Medicina, a Instituição informa que apenas as disciplinas teóricas-cognitivas 

do primeiro ao quarto ano do curso e ao internato utilizaram as tecnologias de informação e comunicação, 

conforme previsto no § 5º da Portaria nº 544/2020.  

 

Ressalta-se que a Resolução Nº 01 CONSUNI/2021/AR aprovou a prorrogação da substituição das aulas 

presenciais por aulas em meio digitais, em atendimento à Portaria Nº 1.038/2020, publicada no Diário Oficial 

da União no dia 7.12.2020. 

 

Diante desse cenário, a Comissão Própria de Avaliação - CPA continuou atuante, por meio da implementação 

do seu Plano de Contingência desenvolvido com vistas a não interromper suas ações e contribuir, de forma 

sempre presente, no enfrentamento das dificuldades e impactos provocados pelo COVID 19 na rotina habitual 

do ensino e de todo o corpo funcional da IES, ainda que essa rotina tenha sido implementada de forma remota, 

por meio da plataforma Teams, sem prejuízo à continuidade de suas ações.  
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As ações registradas no Plano de Contingência revelam a atuação da CPA principalmente voltada aos Alunos, 

Corpo Docente e Corpo Técnico-administrativo, mas, destacam-se, ainda, as ações realizadas em parceria com 

os gestores da IES, NDEs, NAAP e Ouvidoria. 

 

Considerando-se que as atividades de ensino e as atividades cotidianas da IES foram desenvolvidas também 

remotamente, por meio da Plataformas Teams, de forma a evitar que essas atividades fossem interrompidas, 

as ações desenvolvidas pela CPA, como demonstra o Plano de Contingência anexado ao presente Relatório, 

contribuíram de forma intensa na orientação a professores e alunos para atuarem de modo eficiente durante 

o período da pandemia COVID-19, bem como para a continuidade do funcionamento da IES. 

  

A atuação da CPA, conforme previsto no Plano de Contingência, ocorreu através do desenvolvimento de ações 

classificadas em 6 (seis) categorias básicas: 

 

1. Elaboração de material institucional de divulgação das ações da CPA, voltadas para a orientação de 

professores e alunos quanto às aulas dadas por meio da plataforma Teams;  

2. Realização de reuniões ordinárias ou extraordinárias da CPA, via plataforma Teams; 

3. Atuação, em conjunto com os gestores, nas tarefas do plano de contingência; 

4. Desenvolvimento de ações, em conjunto com o NAAP, para orientar e auxiliar alunos e professores 

durante o período da pandemia; 

5. Desenvolvimento de ações, em conjunto com o NDE, visando orientar os professores; 

6. Análise das reclamações, denúncias, sugestões e elogios para a IES e seus cursos, com base nos 

relatórios emitidos pela Ouvidoria. 

 

Semanalmente, a CPA registrava as ações desenvolvidas, conforme as categorias acima, e eram contabilizadas 

as estimativas do público impactado por essas ações. De forma geral, nenhum público da IES ficou fora do 

radar da CPA, que produziu diferentes materiais, tais como: 

 

1. Elaboração do material das ações CPA: 

 

- Elaboração do “Informativo CPA”, a toda comunidade acadêmica; 

- Informativos CPA sobre o COVID-19; 

- Informativo CPA “Melhorias Institucionais” - Comunidade Acadêmica e Sociedade Civil, em rede social; 

- Divulgação de fluxo de atendimento junto aos líderes de Turma; 

- Informativo para Docentes para as aulas via Aulas Microsoft Teams; 

- Orientação, por meio dos líderes de turma, para alunos com dificuldade de acesso às Aulas Microsoft 

TEAMS; 

- Divulgação das ações do Plano de Contingenciamento da CPA para a comunidade acadêmica; 

- Reunião com os docentes/discentes, para reflexão da prática pedagógica, através dos Conselhos de 

Classe; 

- Divulgação, a Docentes e Discentes, pelos canais de atendimento, das principais ações desenvolvidas 

na IES, no período de contingência;  

- Divulgação dos serviços da CPA, por meio das redes sociais; 
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- Divulgação dos processos de avaliação interna, presencial e remotamente, junto à comunidade 

acadêmica e sociedade civil. 

 

2. Atuação, junto com os gestores, no plano de contingência 

 

- Reunião com Coordenação/direção para monitoramento do Plano de Ação da CPA; 

- Participação da Reunião entre a Direção e Coordenadores para divulgação do Plano de interação 

com o aluno; 

- Reunião extraordinária, com líderes de turma, para sanar dúvidas sobre os assuntos referentes ao 

período contingencial e FIES; 

- Participação da CPA na GDA – Gestão de Desempenho Acadêmico da IES, para divulgação das 

ações da CPA; 

- Envio, para os alunos, com a ajuda do aluno integrante da CPA, dos contatos (telefones/e-mails) 

disponíveis para auxílio e dúvidas sobre: as aulas via Teams, o atendimento na Secretaria Virtual, 

atendimento financeiro, renovação, acadêmico, Secretaria, colação de grau, entre outros; 

- Contato permanente com alunos, auxiliando demandas institucionais.  

 

3. Articulação de ações com o NAAP: 

- Divulgação de material contendo ações do NAAP; 

- Monitoramento das ações realizadas pelo NAAP; 

- Divulgação dos serviços do NAAP, nas mídias sociais; 

- Reunião com membro do NAAP, para compartilhamento com a CPA, das ações desenvolvidas; 

- Levantamento, junto com o NAAP e os Coordenadores de Cursos, dos alunos com necessidades 

especiais e que precisam de apoio para utilizar as plataformas virtuais. 

 

4. Articulação das ações com os NDEs 

- Reunião do NDE, via Teams, com gravação para efeito de ata. 

- Comunicação da disponibilidade da CPA de participação em reuniões dos NDEs, com prioridade 

para os cursos com visita in loco agendada. 

- Reuniões com o NDE, sobre atuação durante o Plano de Contingência. 

 

5. Reuniões CPA 

- Realização de reuniões da CPA, via Teams. 

- Alinhamento sobre ações do Plano de Contingência. 

 

6. Ouvidoria 

- Recebimento, através do e-mail da Ouvidoria, de solicitações de informações em relação a 

diversos assuntos, desde matrículas a dúvidas em relação atendimentos em virtude da 

quarentena.  

 

 

O processo da avaliação institucional tem a finalidade de propiciar a melhoria da qualidade da educação 

oferecida pela Faculdade Estácio de Juazeiro a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente 
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da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, especialmente a promoção do aprofundamento 

dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, na busca da 

compreensão do significado de suas atividades para alcançar a qualidade educativa e maior relevância social. 

 

O Programa de Avaliação Institucional da Faculdade Estácio de 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 2021, a IES desenvolveu ações para superar as fragilidades apontadas nos 

seus processos de avaliação interna e externa, destacando-se: ampliação dos cenários de práticas nos níveis 

de baixa, média e alta complexidade, através de convênios institucionais (Hospital Regional de Juazeiro, 

Unidades Básicas de Saúde); disponibilização de linha no transporte público até a IES através de deliberação 

administrativa; implantação do “Ambulatório Trans” para atendimento à população LGBTQI+; conclusão das 

obras de expansão do novo bloco de aulas; inauguração de novos espaços de alimentação (cantina e 

refeitórios); implantação da sala de jogos, com espaço para atividades lúdicas; reestruturação da Sala de 

Prática Cirúrgica, com construção de vestiário e organização da Central de Esterilização de Materiais; 

implantação de novas salas de estudo; adequação das instalações físicas da IES para necessidades especiais; 

aquisição de equipamentos para os laboratórios; adaptação dos ambientes da IES com foco na segurança 

sanitária em virtude da pandemia da COVID-19 (sinalização/interdição dos espaços, triagem sanitária ao 

adentrar a IES, rotinas e fluxos de acordo com o Plano de Contingência COVID-19, estruturação do Comitê de 

Enfrentamento à COVID-19, treinamento de discentes, docentes e colaboradores para atuação no período 

pandêmico); Utilização de ferramentas/plataformas digitais para manutenção das atividades pedagógicas da 

IES, através de treinamento e monitoramento de utilização de ferramentas remotas; Ampliação da oferta de 

Atividades Acadêmicas Complementares (AACs); Identificação e acompanhamento de alunos/docentes e 

colaboradores com necessidades especiais para adesão às atividades remotas de ensino-aprendizagem; 

Organização e divulgação de fluxos de atendimento/encaminhamento frente à pandemia da COVID-19 bem 

como sensibilização e educação sanitária através de medidas preventivas para evitar disseminação do vírus da 

COVID-19 na comunidade acadêmica e sociedade em geral; apoio financeiro aos discentes através de adesão 

às medidas governamentais de redução nas mensalidades de instituições de ensino durante o período 

pandêmico; estruturação das atividades de pesquisa, extensão e monitoria através das ferramentas de ensino 

remoto com continuidade/adequação dos planos de ação setoriais; fomento às atividades de Sustentabilidade 

e Responsabilidade Social da IES através da inserção do tema nas atividades acadêmicas e realização de ações 

para IES e sociedade civil; Revisão e ampla divulgação do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da 

Faculdade Estácio de Juazeiro (PPC); Fortalecimento da atuação do NDE, Colegiado do Curso de Medicina, com 

maior integração com o Diretório Acadêmico; Ampliação do quadro de recursos humanos, através da 

contratação de docentes, preceptores e colaboradores para estruturação das práticas institucionais; 

Aprovação de novas Ligas Acadêmicas; implantação da Sala de Matrícula na IES; e estruturação da sala de 

descanso/apoio aos profissionais técnico-administrativos. Como fragilidades, podemos apontar: espaço 

descanso para os alunos (aguardando a finalização da estruturação/ampliação); necessidade de ampliação da 

rede de convênios com instituições de saúde para melhorar os cenários de práticas do Curso de Medicina; 
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oferta de sinal de internet wi-fi no campus; processos financeiros em relação ao valor cobrado em relação as 

demais instituições. Ressalta-se também como fragilidade a indisponibilidade parcial de acesso ao Resultado 

da Autoavaliação Institucional 2021. e 2021.2, em relação à adesão docente e avaliação dos técnico-

administrativos, respectivamente (este em análise em virtude do período pandêmico).  

 

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 01: 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 

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. 

 

Destaca-se, ainda, o NPS – Net Promoter Score - métrica que serve para mensurar a satisfação e a fidelidade 

de um cliente com qualquer empresa, marca, produto ou serviço. 

 

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

de Clima Organizacional são utilizadas para que ações sejam fomentadas, com vistas à regularização dos 

procedimentos para atender às demandas oriundas das avaliações.  

 

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

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

prazos, visando eliminar e/ou mitigar os pontos de insatisfação apontados no Relatório da Avaliação 

Institucional, como as ações já elencadas acima.  
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A Avaliação Institucional deve ser um processo contínuo por meio do qual uma instituição construa 

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

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

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

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

de planos de ação. 

 

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

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

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

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

planejamento institucional. 

 

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

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

sugestões de melhoria. Atualmente, a CPA é composta por 09 membros, conforme Regimento próprio, sendo 

02 representantes do corpo técnico-administrativo, 02 representantes docentes, 02 representantes discentes 

e 02 representantes da sociedade civil organizada e 01 coordenador da comissão. A CPA é autônoma e recebe 

apoio da Direção da IES, tendo inconteste credibilidade junto à comunidade acadêmica. De acordo com o 

Regimento Interno da IES, à CPA compete à condução e acompanhamento dos processos internos e externos 

de avaliação, de sistematização e de prestação de informações solicitadas pelo INEP. A vigilância ao PDI atual 

tem recebido a atenção da CPA que zela pelo seu cumprimento e propõe novas ações, quando necessário. 

 

Importante também é a Ouvidoria, canal implantado para receber críticas, elogios, sugestões, e denúncias da 

comunidade interna e externa. Seu objetivo é o de estreitar os vínculos da IES com a comunidade interna e 

externa, estabelecendo diálogos e atuando no aprimoramento dos serviços prestados, bem como na 

prevenção de conflitos. A Ouvidoria é um serviço disponibilizado à comunidade interna e externa com 

atribuições de ouvir, encaminhar e acompanhar críticas e sugestões; funciona em local próprio, com pessoal 

especializado para o trabalho a ser realizado dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela sua 

regulamentação.  

 

São objetivos da Ouvidoria: (a) Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços prestados 

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

a solução de problemas administrativos, acadêmicos e financeiros, oferecendo à comunidade acadêmica 

informações e orientações sobre a legislação e as normas internas vigentes; (c) Estabelecer processo contínuo 

e dinâmico de interação entre os discentes, os docentes, a gestão administrativa e acadêmica e a sociedade 

em que se insere a IES; (d) Contribuir para a melhoria dos serviços prestados pela IES, por meio de permanente 

acompanhamento da atuação e dos procedimentos dos diversos segmentos de gestão, identificando as falhas 

e os pontos fracos da atuação institucional e indicando as ações e as alternativas retificadoras desses 

procedimentos; (e) Agir de modo proativo em relação a atos e procedimentos administrativos e/ou 

acadêmicos que se mostrem incompatíveis com o direito do usuário à informação e com a qualidade na 

prestação dos serviços.     

 



 16 

No Portal da Ouvidoria, as demandas poderão ser criadas através do link http://portal.estacio.br/quem-

somos/ouvidoria , e estão disponibilizadas das seguintes formas: 

- Denúncias 

- Insatisfações 

- Elogios 

 

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 

 

Situada na cidade de Juazeiro (estado da Bahia), mesorregião do Vale do São Francisco, área de destacável 

desenvolvimento, a Faculdade Estácio de Juazeiro, localizada à Rodovia BR 407, s/no, Lotes 10-57 e 69- Km 13, 

Distrito Industrial, CEP: 48.909-725, Juazeiro – BA, foi credenciada pela Portaria Nº 275, de 27 de março de 

2018 (DOU 28/03/2018), 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, a qual autorizou 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).   

Em 2021, a Faculdade Estácio de Juazeiro recebeu a avaliação externa do INEP/MEC para autorização dos 

Cursos de Bacharelado em Fisioterapia e Enfermagem, sob o formato de avaliação externa remota e 

presencial, respectivamente. Ambos os cursos receberam autorização para funcionamento, sendo publicada 

no Diário Oficial no corrente ano, a Portaria do Curso de Fisioterapia. 

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. 

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

 

MISSÃO  

 “EDUCAR PARA TRANSFORMAR. Integramos academia e gestão para oferecer uma educação transformadora 

ao maior número de pessoas, criando impacto positivo para a sociedade onde atuamos de forma integral e 

humanizada, com responsabilidade socioambiental”. 

 

VISÃO 

Buscar excelência na formação profissional dos nossos alunos, através da integração do Ensino, Pesquisa e 

Extensão, de forma sustentável, privilegiando a inclusão social, em sua plenitude. 

 

PERFIL DA IES 

A Faculdade Estácio de Juazeiro traz no histórico, grande experiência na atividade de Ensino articulado à 

Pesquisa e à Extensão, com projetos pedagógicos e institucionais voltados para os interesses e necessidades 

da comunidade em que está inserida, alinhados com a proposta de formação para a cidadania ética e 

profissionalização de qualidade, atuando na modalidade presencial, com foco na sustentabilidade e inclusão 

social. 

 

Observadas ainda as características e demandas de seu contexto, a Faculdade Estácio de Juazeiro direcionou 

seus esforços acadêmicos para a área da saúde, mediante a solicitação e autorização para funcionamento dos 

cursos de graduação em Enfermagem e Fisioterapia, considerando seus princípios de inovação, dinamismo e 

atendimento permanente às necessidades e expectativas da sociedade no que tange à educação superior. 

A IES cumpre as diretrizes estabelecidas pelo MEC para a contratação de seus professores. Atualmente, a 

Instituição apresenta o seguinte quadro docente quanto à titulação e regime de trabalho: 

 

Quadro 01: Titulação e Regime de Trabalho do Corpo Docente – 2021. 

 

Titulação Docentes % Regime de Trabalho Docentes % 

Doutorado 15 18,07 Tempo integral  14 16,87 

Mestrado 18 21,69 Tempo parcial 53 63,85 

Especialização 50 60,24 Horistas 16 19,28 

Total Geral 83 100 Total Geral 83 100 

Fonte: Regulatório - janeiro/2022. 

 

1.2 Cursos ofertados (quadro atual) 

 

A IES possui atualmente 580 alunos, 83 docentes, e 77 funcionários administrativos, oferecendo 01 curso ativo 

de graduação, que funciona de forma regular e presencial, 01 curso autorizado para iniciar as atividades e 01 

curso aguardando publicação de portaria de autorização, conforme previsto nos Atos Regulatórios expedidos 

pelo MEC, demonstrados na tabela abaixo: 



 18 

 

                            Quadro 02: Cursos – Portaria e CC do último ato Regulatório  

 

CURSO 

ÚLTIMO ATO REGULATÓRIO 

(autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento) 

Portaria nº 

CONCEITO 

CURSO - 

CC 

Medicina Autorização Portaria Nº 220,  

de 27 de Março de 

2018. 

 

Fisioterapia Autorização Portaria Nº 369 de 

28 de Janeiro de 

2022. 

4 

                           Fonte: Regulatório - janeiro/2021. 

 

 

 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. 

 

 

 Avaliações Internas - ISA – 2020 e 2021 – CURSOS E IES 

 

Como Síntese das avaliações Internas, apresentamos, no quadro abaixo, os resultados do ISA 2020 e 2021 

(IES e Cursos): 

 

ISA – Índice de Satisfação dos Alunos - CURSOS 

CURSO 2020 2021.1 2021.2 

Medicina 8,26 7,98 7,83 

      Fonte: BI, 2020-2021. 

 

                                                ISA – Índice de Satisfação dos Alunos – IES 

 

Campus  2020 2021.1 2021.2 

Juazeiro 8,08 7,31 7,15 

 

Fonte: BI, 2020-2021. 
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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. 

 

I. Objetivos da Autoavaliação Institucional 

 

a) Objetivo Geral 

 

Desenvolver e conciliar o Programa de Autoavaliação Institucional como uma mediação capaz de fornecer 

subsídios, em suas dimensões política, acadêmica e administrativa, para o autoconhecimento institucional e 
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o aprimoramento da qualidade da gestão, do ensino de Graduação e de Pós-graduação e das atividades de 

Pesquisa e Extensão.  

 

b) Objetivos Específicos 

 

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

autocrítica e revisão das ações projetadas;  

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

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

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

5. Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a reformulação do Projeto 

Institucional;  

6. Fortalecer o compromisso social da Instituição;  

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

 

 

II. 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: 

 

 02 (dois) - representante (s) do corpo docente; 

 02 (dois) - representante (s) do corpo discente;  

 02 (dois) - representante (s) do corpo técnico-administrativo; 

 02 (dois) - representante (s) da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com a 

IES. 

 

Destes, um membro é eleito, pelos seus pares, como Coordenador da Comissão. Essa composição equilibrada 

possibilita que as visões e percepções dos diferentes segmentos representados na Comissão sejam 

contempladas no diagnóstico e análise das práticas da IES. 
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A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a Legislação vigente, possui Regulamento próprio, 

apresentado ao Conselho Universitário (CONSUNI) e autonomia em relação aos Órgãos Colegiados e demais 

órgãos existentes na IES, para executar suas atividades. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas as ações previstas no 

processo auto avaliativo. A CPA tem como objetivos: planejar, organizar, sensibilizar a comunidade acadêmica 

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: 

 

I. Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando as metas definidas no 

PDI; 

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

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

solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei nº 10.861/2004;  

IV. Constituir subcomissões de avaliação;  

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

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

e modificação da política de avaliação institucional;  

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

VIII. Sistematizar e prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  

IX. Participar, com a presença de todos os seus integrantes, das reuniões com os avaliadores externos 

quando do credenciamento da IES, apresentando o Projeto de Autoavaliação a ser implementado pela 

IES. 

X. Participar, com a presença de todos os seus integrantes, de reuniões com os avaliadores externos 

quando da avaliação de cursos, seja para autorização, reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento ou quando do recredenciamento da IES, disponibilizando informações resultantes do 

processo de avaliação interna da IES.  

XI. 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. 

XII. Atuar em articulação com a Ouvidoria, de forma a sincronizar procedimentos, ações e controles no 

âmbito dos processos avaliativos institucionais.  

 

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: 
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- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas – 

SIA, que avaliam as dimensões que dizem respeito à IES, aos cursos e às disciplinas. Os questionários 

são respondidos pelos Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-administrativo.  

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

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

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

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

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

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

(MP + MC) / 2. 

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

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

quanto para os funcionários. Os benefícios que podem ser obtidos são: aumento da produtividade; 

redução da rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho.  

- Questionário para o Corpo Técnico Administrativo - questionário específico para o Corpo Técnico-

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

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

somou-se o referido questionário específico 

- NPS – Net Promoter Score - métrica que serve para mensurar a satisfação e a fidelidade de um cliente 

com qualquer empresa, marca, produto ou serviço. 

 

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. 
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III. Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

 

O processo de autoavaliação ocorre com participação da sociedade civil organizada e de todos os segmentos 

da comunidade acadêmica, com uma composição equilibrada (a composição não privilegia a maioria absoluta 

de um deles), com abrangência de instrumentos de coleta e índice de participação crescente. 

 

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

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

organizada, na Comissão Própria de Avaliação, objetivando a sua efetiva implementação. Essa participação 

ocorre em todas as etapas do processo avaliativo, ou seja, desde seu planejamento, sensibilização e 

operacionalização, até o conhecimento dos resultados e melhorias.  

 

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

divulgação das informações, o compartilhamento de experiências e a prestação de contas constituem, na 

verdade, as formas de legitimar a participação da comunidade acadêmica sendo, por isso, consideradas pela 

IES como princípio prioritário nos processos de avaliação. 

 

A comunidade acadêmica participa efetivamente do processo de autoavaliação através da aplicação de 

QUESTIONÁRIOS ELETRÔNICOS disponibilizados no SISTEMA DE INFORMAÇÕES ACADÊMICAS – SIA, que 

avaliam as dimensões que dizem respeito à IES, aos cursos e às disciplinas. Os questionários são respondidos 

pelos Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-administrativo.  

 

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

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

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

se o referido questionário específico. 

 

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

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

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

o diagnóstico institucional. 

 

Os resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações 

e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento 

institucional. 

 

 

IV. Autoavaliação Institucional e Avaliações Externas: análise e divulgação dos resultados  

 

Os resultados analíticos, em nível adequado de detalhes, das avaliações internas e externas, são amplamente 

divulgados e apropriados e utilizados por todos os segmentos da comunidade acadêmica, conforme a seguir: 
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a) Análise dos resultados 

 

Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA da Faculdade Estácio de Juazeiro realiza a 

análise dos dados da autoavaliação institucional. Essa análise é estratificada nas perspectivas institucionais, 

por curso, bem como na percepção do docente e discente. Ao finalizar os relatórios com dados originados dos 

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

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

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

a serem realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas, incluindo o ENADE) subsidiam as ações e 

as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria, como a 

capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de 

serviços e infraestrutura. Quando as informações são divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os 

Gestores, é feita uma reflexão com os docentes (pelos Coordenadores) e com os demais colaboradores (pelos 

Gestores) sobre a realidade encontrada e, então, definem-se estratégias para minimizar as fragilidades 

apontadas e maximizar as potencialidades.  

 

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

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

partir do levantamento das fragilidades e das potencialidades institucionais. As oportunidades de melhorias e 

os pontos fortes identificados no processo de avaliação contribuem para a definição das estratégias da IES 

(diagnóstico interno). Os resultados avaliativos contribuem para a avaliação do desempenho das estratégias 

e iniciativas implantadas no ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica ou a manutenção das estratégias 

desenvolvidas. Em função da avaliação, novas estratégias e iniciativas podem ser definidas para superar as 

fragilidades identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elabora 

documentação com informações relacionadas a esse processo (resultados das pesquisas, ENADE, pontos 

fortes e fragilidades e evolução dos indicadores institucionais) e os apresenta à comunidade acadêmica. Os 

Coordenadores, com respectivos docentes e discentes, reavaliam e redefinem junto com os Gestores da IES, 

as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. A CPA acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES como 

um todo para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos planos de ação, no sentido de efetivar e 

garantir os compromissos da Instituição para com a sociedade.   

 

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

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

identificados como potencialidades. Relatórios próprios são também enviados aos Coordenadores dos Cursos 

e NDE.  

 

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

professores e dos colaboradores administrativos.  

 

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

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

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

Colegiados Superiores da IES. 
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b) Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica 

 

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

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

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

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

murais da IES. 

 

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

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

atendimento à legislação. Também, as informações são apresentadas, pela CPA, nas reuniões para gestores, 

coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 

 

V. Relatórios de Autoavaliação 

 

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

pela CPA e postados anualmente no sistema e-MEC, no prazo previsto pela legislação vigente, apresentando 

os resultados da Autoavaliação Institucional realizada, com base nas avaliações internas e externas.  Possuem 

relação entre si, impactam o processo de gestão da 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. 

 

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

da IES deve estar consolidada nos Relatórios de Autoavaliação Institucional, que têm por finalidades fomentar 

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

 

O acompanhamento dos resultados avaliativos, de forma permanente, demonstra a preocupação da IES na 

perspectiva de seu aprimoramento. O trabalho desenvolvido pela CPA, a cada ciclo avaliativo, fará com que a 

avaliação seja mais fortalecida, sendo percebida por todos da comunidade acadêmica como um processo 

indispensável para o autoconhecimento, sendo fundamental para a visualização de fragilidades e 

potencialidades, com vistas a manter ou alterar rotas. A utilização dos resultados de forma progressiva ao 

longo dos momentos avaliativos deve promover significativos avanços para a 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 
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tanto, os resultados das pesquisas são confrontados pela CPA com informações dos documentos da IES (PDI e 

PPI) e relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações Externas.). Assim, assegura-se que as informações 

obtidas reflitam a realidade da IES. 

 

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

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

docentes e colaboradores), à Sala dos Professores e Biblioteca da IES, de forma a assegurar o acesso aos 

resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. 

 

Por fim, ressaltamos que os Relatórios de Autoavaliação, em suas versões parciais e finais (Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065), sempre obedecem à data de postagem prevista no sistema e-MEC, possuem clara 

relação entre si, impactam a gestão da Faculdade Estácio de Juazeiro, promovendo mudanças inovadoras que 

contribuem para a evolução institucional. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 – EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

• Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional  

 

Objetivos do Projeto 
 

Ações realizadas 

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

- Aplicação dos resultados da autoavaliação institucional nas reuniões para 
revisão e monitoramento do planejamento das ações setoriais contidas no PDI; 
- Divulgação dos resultados e planos de recomendações para os setores da IES, 
como orientação ao planejamento estratégico das ações; 
- Análise dos relatórios de visita externa (autorização dos cursos) e 
implementação de recomendações para melhoria dos processos institucionais.  

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

- Disponibilização dos 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) dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos, com fundamento nas Diretrizes Curriculares Nacionais, nas demandas 
sociais, na evolução do conhecimento e em práticas pedagógicas 
contextualizadas; 
- Participação da CPA na reunião do colegiado do curso a fim de promover maior 
integração discussão sobre “cultura da avaliação”. 

Identificação das fragilidades e das potencialidades da IES nas dez 
Dimensões previstas em lei (SINAES); 

- Aplicação de pesquisa de Satisfação do Aluno (ISA) semestralmente e análise dos 
resultados; 
- Escuta permanente das demandas relacionadas à comunidade acadêmica e 
sociedade civil da região através de encontros presenciais/remotos, participação 
em reuniões setoriais, conselhos de classe, reuniões periódicas da Comissão 
Própria de Avaliação. 
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- 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. 

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

- Mobilizações nas salas de aula, áreas de convivência da IES sobre cultura 
avaliativa, instrumentos de autoavaliação institucional; 
- Divulgação das melhorias institucionais recomendadas a partir dos resultados 
das avaliações institucionais, através das redes sociais, grupos de comunicação, 
relatórios de autoavaliação, mural da IES; 
- Cumprimento das orientações dispostas no Regimento Interno da CPA, em 
observância aos subsídios dispostos no Projeto de Autoavaliação Institucional: 
objetivos, metodologia, plano de ação. 

Dar transparência à Instituição como um todo, em seus diversos 
níveis, através da divulgação dos resultados avaliativos para toda a 
comunidade acadêmica e comprometimento com as ações 
previstas. 

- Divulgação dos processos de autoavaliação e resultados das avaliações em 
dispositivos de comunicação: mural da CPA na IES; versão digital do Relatório de 
Autoavaliação Institucional enviada eletronicamente aos gestores e cópia 
impressa na Sala dos Professores e Biblioteca;  
- Realização da Gestão à Vista pela divulgação de quadros e displays (físicos e 
eletrônicos) com os resultados das diversas áreas da instituição. 

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

- Participação na seleção e construção de perguntas dos questionários de 
autoavaliação institucional direcionados à comunidade acadêmica, de acordo 
com as dimensões do SINAES; 
- Divulgação e sensibilização da comunidade acadêmica acerca da participação 
nos processos de avaliação interna e externa da IES; 
- Colaboração nos processos de avaliação externa, de acordo com as solicitações 
de INEP/MEC. 

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

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

- Aplicação semestral de instrumento para levantamento do perfil 
socioeconômico do discente no questionário sociocultural, na pesquisa de 
satisfação do aluno (ISA); 
- Análise dos dados socioeconômicos dos discentes para o planejamento 
institucional, considerando características específicas do perfil de discentes da 
IES. 
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Consolidar as informações contidas nos relatórios de avaliação dos 
cursos de graduação. 

- Análise dos relatórios dos processos de avaliação institucional da IES em relação 
aos cursos de graduação; 
- Produção de dados estatísticos para o planejamento estratégico das ações 
institucionais; 
- Construção e divulgação do relatório com consolidado analítico das avaliações, 
com postagem anual no e-MEC, de acordo com recomendações do SINAES. 

Divulgar os resultados das avaliações das condições de ensino dos 
cursos de graduação na perspectiva do SINAES. 

- Reuniões para apreciação dos relatórios pelos gestores, análise dos processos 
avaliativos e respectivos conceitos atribuídos pelo INEP/MEC; 
- Divulgação dos resultados das avaliações nos canais de comunicação da IES. 

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

- Apropriação das recomendações solicitadas pelos avaliadores externos do 
INEP/MEC; 
- Operacionalização dos documentos, estrutura física/tecnológica, reuniões com 
gestores, colegiados, CPA e todos os itens solicitados pela equipe de avaliação. 

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

- Atualização do PPC, considerando potencialidades e fragilidades institucionais 
identificadas pelos procedimentos de avaliação interna; 
- Atualização do PPC, considerando os relatórios e recomendações de melhorias 
pelos procedimentos de avaliação externa dos cursos e IES. 

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

- Criação e atualização permanente do mural com informações sobre o ENADE; 
- Utilização do ENADE como ferramenta norteadora dos processos avaliativos da 
IES; 
- Adesão da IES ao Teste de Progresso, como ferramenta preparatória para o 
ENADE. 

 

  

3.2   EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

• Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

 

Objetivos do Projeto Ações realizadas 
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Implementar o PDI dar cumprimento à Missão da IES. - Realização do planejamento institucional, considerando dimensões contidas no 
PDI.  

Divulgar a Missão da IES. - 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; 
- Divulgação de ações pela assessoria de imprensa para intensificar e diversificar 
a comunicação e integração externa no que se refere às atividades desenvolvidas 
pela IES e sua missão. 

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

- Realização do planejamento institucional, considerando dimensões contidas no 
PDI; 
- Monitoramento dos planos de ação dos setores, considerando ações contidas 
no PDI; 
- Planejamento acadêmico integrado a partir dos eixos estruturantes de Saúde da 
Família e Seminário Integrado. 

Garantir a coerência entre o PDI e as práticas de extensão. - Realização de editais de extensão acadêmica, AACs, monitorias, ligas acadêmicas 
com ênfase no desenvolvimento regional; 
- Desenvolvimento e ampliação dos projetos de Extensão Acadêmica (PEA) com 
divulgação de editais e fomento à participação efetiva da comunidade acadêmica 
nas ações; 
- Estabelecimento de parcerias com instituições (Lar São Vicente, APAE, territórios 
das UBS) para o desenvolvimento de projetos intersetoriais. 

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

- Realização de práticas de extensão voltadas para interdisciplinaridade, através 
dos eixos de Seminário Integrado e Saúde da Família (projetos de extensão, 
relatórios de vivências), disciplinas do ciclo clínico e atuação das Ligas 
Acadêmicas; 
- Aprovação de resumos no Congresso Brasileiro de Educação Médica - COBEM; 
- Oficinas de Treinamento para Práticas Pedagógicas Remotas para docentes e 
discentes. 
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Garantir a coerência entre o PDI e as ações institucionais no que 
se refere à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à 
produção artística e ao patrimônio cultural. 

- Realização da 9ª Semana da Sustentabilidade e Responsabilidade Social da 
Faculdade Estácio de Juazeiro, aberta a toda comunidade acadêmica e sociedade 
civil; 
- Valorização da cultura local (exposição de personagens, movimentos, obras e 
marcos históricos) nas atividades de recepção acadêmica, produção científica 
(Eixo de Seminário Integrado), Jornada Pedagógica, dentre outras; 
- Realização de Atividades Acadêmicas Complementares (AACs) com temas 
regionais; 
- Realização do Festival Cultura Raiz com Medicina, Cantoria e Cordel;  
- Realização de Oficina “Agrotóxicos e Impactos à Saúde Humana” voltada para 
alunos do primeiro período, utilizando a metodologia de Júri Simulado.  

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

 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

 

Objetivos do Projeto Ações realizadas 

Implementar atividades voltadas para a responsabilidade 
socioambiental. 

- Realização da Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da IES; 
- Realização de treinamentos sobre gestão de resíduos com os colaboradores da IES; 
- Realização de ações de voluntariado acadêmico com doação de alimentos, itens de 
higiene pessoal para população em vulnerabilidade social; 
- Incentivo a inserção de ações interdisciplinares, como oficina de “Alimentação 
Sustentável” promovida na disciplina de Ambiente e Saúde; 
- Gerenciamento dos resíduos produzidos pela IES de acordo com as recomendações 
técnicas; 
- Realização de Mapeamento de Riscos Ambientais na IES. 

Implementar atividades científicas, técnicas e culturais que 
conduzam ao desenvolvimento regional e nacional. 

- Realização de treinamento/cursos com profissionais da rede de atenção à saúde da 
região do Vale do São Francisco; 
- Composição e atuação permanente no COAPES; 
- Integração com rede de ensino do município e acolhimento de alunos do ensino 
médio para visitação ao campus da IES; 
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- Expansão dos cenários de prática e oferta de atendimentos médicos pelos docentes 
e preceptores da IES pelo Sistema Único de Saúde; 
- Realização do I Congresso Integrado em Saúde do Vale do São Francisco. 

Implementar atividades voltadas à inclusão social. - Realização da Pesquisa de Diversidade e Inclusão pela companhia, para 
levantamento e planejamento de ações; 
- Implantação do “Ambulatório Trans.” para população LGBTQI+, dispondo de 
atendimentos gratuitos, direcionados para demandas específicas; 
- Realização de ação “Mulheres que inspiram” pelo NAAP e Gestão de Pessoas; 
- Realização da roda de conversa “Diálogos sobre a Inclusão” promovida pelo NAAP; 
- Adequação e monitoramento das dimensões de acessibilidade na IES; 
- Implementação de projetos de extensão e iniciação científica voltados para pessoas 
com necessidades especiais. 

Implementar ações/projetos de responsabilidade social. - Realização da palestra “Ética na Formação e na Prática Médica” promovida pelo 
NAAP; 
- Realização de arrecadação e doação de gêneros alimentícios, produtos de higiene 
para doação a população em vulnerabilidade social do município;  
- Campanha de Doação de Sangue através do trote solidário e ações de ligantes da 
IES; 
- Operacionalização da vacinação de alunos e colaboradores da IES contra COVID-19; 
- Realização de projetos de extensão acadêmica voltados para o perfil 
epidemiológico e social da região. 

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

- Ampliação da divulgação de propostas aprovadas para extensão acadêmica 
desenvolvidas no período 2021-2022, através dos canais de comunicação da IES; 
- Atualização do Mural de Pesquisa e Extensão na IES; 
- Realização de eventos sociais pelos discentes e coordenadores de projetos de 
extensão da IES. 

 

 

3.3  EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

3.3.1 Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão  
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Ensino (Graduação)  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

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

- Análise dos resultados dos processos avaliativos, identificação de fragilidades 
para atualização do PPC; 
- Engajamento da coordenação do curso e corpo docente com ações de 
regionalização do Curso. 

Divulgar os Projetos Pedagógicos dos Cursos aos Alunos. - Reunião para discussão e análise do PPC com representantes do Diretório 
Acadêmico da IES (perfil do egresso; disciplinas mínimas, eletivas e optativas;  
Atividades Acadêmicas Complementares; Sistema de Avaliação); 
- Divulgação do PPC nos grupos de comunicação (e-mail, WhatsApp) da IES para  
Docentes, discentes e colaboradores; 
- Roda de conversa com docentes sobre os principais aspectos do PPC sob a 
orientação do coordenador do curso. 

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

- Realização da Semana de Boas-vindas direcionada aos alunos ingressantes da  
IES; 
- Realização de reuniões de coordenações de período e representantes de 
turma para demandas específicas e monitoramento das atividades; 
- Estruturação de fluxos de atendimento ao discente pela Direção da IES, 
Coordenação do Curso, secretaria da IES, Coordenação de Pesquisa e Extensão,  
NAAP, Programas de Monitoria e Coordenações de Período, utilizando meios 
presenciais, remotos e canais de comunicação (telefone, WhatsApp, e-mail); 
- Ações para identificação de discentes com necessidades especiais e apoio 
integral as necessidades reveladas, coordenadas pelo NAAP (“NAAP com 
Você”); 
- Contratação de colaborados para Inspetoria de Alunos e Gestão Acadêmica; 
- Atualização dos Murais da IES com informações relevantes aos discentes. 

Organizar e desenvolver as Atividades Acadêmicas Complementares 
(AACs), nos cursos ofertados. 

- Reestruturação da coordenação de AACs, com contratualização de docente 
responsável; 
- Planejamento prévio das atividades ofertadas através dos docentes 
responsáveis por disciplinas, por meio de formulário específico preenchido no 
início do período acadêmico; 
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- Ampliação na oferta de Atividades Acadêmicas Complementares aos 
discentes da IES, com diversidade de temas e horários disponíveis para 
participação efetiva da comunidade acadêmica; 
- Utilização de ferramentas digitais remotas, aumentando o alcance das ações 
em relação ao público impactado; 
- Ampliação na oferta de horas de AAC por período acadêmico através de 
parcerias com diretório acadêmico, ligas acadêmicas. 

Divulgar os critérios de Avaliação e regras para as Atividades 
Acadêmicas Complementares, TCC, Extensão, Iniciação Científica e 
Monitoria. 

- Lançamento do Edital de Monitorias da IES; 
- Atualização dos murais informativos na IES, com editais de seleção, resultados 
de processos seletivos, cursos disponíveis e oportunidades de 
financiamento/concessão de bolsas; 
- Informatização dos cadastros, inscrições e controle das atividades 
desenvolvidas pelos alunos; 
- Divulgação dos critérios e regras utilizando mídias digitais (Instagram da IES, 
grupos de comunicação no WhatsApp, Plataforma Microsoft Teams, e-mails); 
- Atendimento semanal ao discente/docente com fluxo divulgado 
continuamente. 

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

- Planejamento de AACs que proporcionam aos estudantes experiências que 
contribuem para a sua formação profissional e engajamento social e permitem 
maior aproximação dos estudantes com a comunidade; 
- 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; 
- Ampliação na oferta de horas de AAC por período acadêmico. 

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.   
 

- Ampliação dos cenários de prática com a contratualização de novas unidades 
para realização das atividades práticas; 
- Definição dos cenários considerando as peculiaridades regionais, estudo de 
demanda e necessidades da população e de formação acadêmica; 
-Consolidação do Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde 
(COAPES) com a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro, visando a garantir 



 35 

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; 
- Estruturação do Eixo de Saúde da Família, com contratação de recursos 
humanos para atuação nos cenários de prática; 
-Contratação de preceptores para disciplinas de formação médica. 

Garantir a qualidade do conteúdo do material didático das 
disciplinas. 

- Realização da Jornada pedagógica semestralmente para planejamento 
interdisciplinar; 
- Realização de reuniões permanentes do GDA para monitoramento das 
atividades disciplinares; 
- Realização de pesquisas com professores conteudistas e responsáveis por 
disciplinas sobre materiais didáticos; 
- Ampliação do acervo da biblioteca da IES, nas versões impressas e digitais. 

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

- Realização de visitas pela Direção da IES/Coordenação do Curso e períodos 
aos cenários de práticas para monitoramento das atividades; 
- Planejamento e revisão do Regimento do Internato para o Curso de Medicina; 
-Consolidação 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. 

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

- Oferta de Consultoria de carreiras – Online com Ambiente virtual, onde o 
aluno ou o egresso interage com Consultores de Carreira em tempo real via 
chat ou por e-mail, recebendo orientação de carreira, explicações sobre 
legislação de estágio e todas as informações necessárias ao exercício 
profissional; 
- 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”; 
- Potencialização de atividades acadêmicas com foco no desenvolvimento de  
competências e habilidades voltadas para o exercício profissional. 

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

- Apresentação dos resultados das avaliações internas e externas sobre as ações 
desenvolvidas pelos cursos pela CPA em reuniões setoriais; 
- Elaboração de plano de ação pela CPA referente às melhorias a serem 
implementadas; 
- Acompanhamento da CPA nas melhorias para o curso; 
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- Divulgação das melhorias referentes ao ISA. 

Divulgar as ações de melhoria implantadas nos Cursos, com base 
nos resultados da Avaliação Institucional (interna e externa). 

- Divulgação das melhorias institucionais no Mural da CPA, em realização de 
reuniões com a comunidade acadêmica, canais de comunicação (WhatsApp, 
Instagram), com base nos resultados da avaliação Institucional; 
- Divulgação das melhorias em visitas as salas de aula, espaços de convivência; 
- Confecção de banner com principais ações realizadas por solicitação da 
comunidade acadêmica; 
- Divulgação por materiais produzidos pela CPA: Informativo CPA, layouts para 
Instagram, WhatsApp. 

Desenvolver Programas de Capacitação Docente. 
 

- Realização de capacitações docentes voltadas para utilização de ferramentas 
de educação em caráter remoto (Treinamento para utilização da Plataforma 
Teams com simulações, tutoriais, reflexão da prática pedagógica) pelo Núcleo 
de Apoio Pedagógico e Experiência Docente – NAPED; 
- Realização de Jornada Pedagógica com temas voltados para o exercício 
docente (como metodologias ativas de ensino-aprendizagem, utilização de 
simulação realística, dentre outros) pelo NAPED/NAAP; 
- Monitoramento da prática docente pela coordenação do curso e períodos; 
- Análise dos resultados individualizados da autoavaliação institucional docente 
para planejamento e reflexão da prática pedagógica; 
- Divulgação dos cursos da plataforma EDUCARE e incentivo à participação 
pelos docentes da IES; 
- Concessão de descontos para financiamento de programas de pós-graduação 
strictu sensu destinados aos docentes da IES. 

 

 

 

Ensino (Pós-graduação)  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
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Ampliar as ações que articulem a graduação e a pós-graduação. - Oferta de Cursos de Pós-graduação na modalidade à distância; 
- Parceria institucional no Programa de Residência em Medicina de Família 
e Comunidade; 
- Planejamento para parceria na oferta da Residência Médica em 
Ginecologia/Obstetrícia.  

Apresentar os cursos de Pós-graduação aos alunos da Graduação. - Divulgação de cursos de Pós-Graduação EAD no ano de 2021, através do  
site da IES, canais de comunicação, e-mails. 

 

 

 

Pesquisa / Iniciação Científica  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

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

- Atendimento permanente (presencial/remoto) à comunidade acadêmica 
pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos; 
- Participação permanente da Coordenação de Pesquisa e Extensão nas 
reuniões de colegiado, NDE e GDA. 
-   Desenvolvimento do Programa de Pesquisa de Produtividade Docente da  
IES e divulgação por E-mail, Mural e grupos de WhatsApp; 
- 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); 
- Análise e emissão de pareceres das propostas de projetos de iniciação 
científica pelo Comitê Institucional de Iniciação Cientifica (CIIC) local; 
- Mostra de resultados parciais PIBIC e extensão acadêmica 2021-2022. 

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

- 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. 
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Desenvolver a produção de conhecimento articulado às necessidades 
sociais. 

- Atuação do Comitê Institucional de Iniciação Científica – CIIC; 
- Monitoramento da produção acadêmica discente e docente voltada as 
necessidades sociais; 
- Desenvolvimento de ações que visam garantia da coerência entre o PDI e  
PPC e as ações institucionais voltadas para o desenvolvimento econômico e 
social, monitorias, ligas e AACs; 
- Realização do 1º Congresso Integrado em Saúde do Vale do São Francisco 
“Desafios e possibilidades dos cuidados em saúde no Vale do São Francisco”. 

 

Extensão  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

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

- Lançamento do Edital e divulgação do Resultado da Pesquisa de 
Produtividade e Extensão Social 2021 à comunidade acadêmica; 
- Regulamentação de novas Ligas Acadêmicas; 
- Desenvolvimento do Programa Extensão Social para Docentes da IES e 
divulgação por E-mail, Mural e grupos de WhatsApp; 
- Consolidação da integração entre os eixos de Saúde da Família e 
Seminários Integrados, desenvolvendo ações voltadas para 
responsabilidade social, tais como Webinário Integrado; 
- Ampliação do impacto de ações realizadas pelos projetos de extensão 
acadêmica na IES e nos territórios regionais; 
- Mostra de resultados de extensão acadêmica 2021-2022. 

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; 
- Realização do 1º Congresso Integrado em Saúde do Vale do São Francisco 
“Desafios e possibilidades dos cuidados em saúde no Vale do São Francisco”; 
- Participação permanente da Coordenação de Pesquisa e Extensão nas 
reuniões de colegiado, NDE e GDA. 
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3.3.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

 

Comunicação interna  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

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

- Reuniões semanais do GDA e GDO; 
- Padronização de layouts para comunicação e definição de colaboradores 
responsáveis pelas ações de informação institucional; 
- Estabelecimento de fluxos de comunicação setoriais da IES e divulgação 
para comunidade acadêmica (SIA, contato telefônico, ferramenta PINK, 
Plataforma Microsoft Teams, presencial); 
- Elaboração e divulgação do Manual do Aluno a cada período acadêmico; 
- Comunicação visual nas instalações da IES (murais, quadros) e nas mídias 
digitais (Instagram, canais de comunicação no WhatsApp); 
- Realização de reuniões periódicas entre os diversos setores da IES. 

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

-Disponibilidade de ferramentas online 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; 
- Fluxo de comunicação contínua pelos coordenadores de período e líderes 
de turma. 

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

- Estabelecimento de fluxos de comunicação setoriais da IES e divulgação 
para comunidade acadêmica (SIA, contato telefônico, Plataforma 
Microsoft Teams, ferramenta PINK, presencial); 
- Fortalecimento do vínculo com o aluno representante, coordenadores de 
curso e períodos, direção do Campus e CPA. 

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

-Acompanhamento da Direção Geral e CPA sobre os registros da 
Ouvidoria, visando ao aprimoramento dos serviços ofertados pela IES e 
monitoramento dos relatos direcionados a IES, com o objetivo de manter 
o padrão de qualidade com foco no aluno. 
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Comunicação externa  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Estabelecer parcerias com a comunidade externa. 

- Fortalecimento e ampliação das parcerias e do processo de comunicação 
com a sociedade através dos projetos extensão e eventos proporcionados 
pela IES; 
- Representação da comunidade externa na composição da Comissão 
Própria de Avaliação – CPA, pela representação no COAPES e participação 
nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde; 
- Utilização da imprensa como fonte veiculadora das informações 
institucionais, assim como mídias sociais; 
- Utilização das mídias digitais para comunicação e divulgação das ações 
realizadas pela IES; 
- Realização de eventos com a comunidade externa (cursos de formação 
profissional, visitas guiadas ao campus); 
- Parceria com ONGs, abrigos, creches para realização de ações e práticas 
de saúde/sociais. 

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

- Participação da coordenação do Curso de Medicina, docentes e discentes 
em programa de rádio local, vídeos, eventos locais e folders institucionais; 
- Atuação dos discentes em programas de extensão, fomentando relação 
de vínculo e ampliando as possibilidades de comunicação com a 
sociedade, através de atividades de educação e assistência em saúde; 
- Aprimoramento na divulgação, por meio da internet, notadamente mais 
ágil e com o maior potencial de alcance público. 
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3.3.3 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

 

Formas de Atendimento  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

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. 

- Adesão aos programas governamentais por editais de bolsas como 
PROUNI, FIES (semestralmente), editais para transferência externa e 
portadores de diploma de curso superior e edital de uma bolsa integral 
anual; 
- Disponibilização de colaborador de referência para atendimento e auxílio 
nas demandas que envolvem necessidades relacionadas ao PROUNI e FIES; 
- Realização de reuniões com a gestão e alunos para acompanhamento de 
demandas e melhoria do acesso à IES;  
- Ampliação dos canais de comunicação da IES e divulgação do fluxo de 
atendimento; 
- Unificação dos atendimentos setoriais no WhatsApp disparado pelo 
antigo contato e Instagram através da Ferramenta PINK; 
- Padronização da finalização de chamados/requerimentos pela secretaria; 
- Participação e integração dos colaboradores da secretaria nas boas-
vindas aos discentes; 
- Implantação da sala de matrícula em espaço e atendimento próprio; 
-  Ações de captação, acolhimento de calouros, ambientação no campus e 
procedimentos de matrícula. 

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

- Análise periódica dos resultados da autoavaliação institucional no 
quesito “atendimento”; 
- Monitoramento permanente através do “Medalha” sobre satisfação do 
aluno em relação ao atendimento; 
- Ampliação dos canais de comunicação da IES e divulgação do fluxo de 
atendimento ao discente (ferramenta PINK); 
- Aumento do quadro de colaboradores técnicos/apoio à coordenação de 
curso da IES em setores que realizam atendimento e serviços na IES; 

Acompanhar a efetividade dos serviços prestados pela Secretaria Virtual. 
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- Realização permanente de treinamento dos colaboradores sobre 
acolhimento e técnicas de atendimento; 
- Realização do projeto “Posso lhe Ajudar? ”, com divulgação do quadro de 
colaboradores e suas atribuições na IES; 
- Divulgação do quadro de colaboradores e suas atribuições na IES através 
do Informativo CPA; 
- Monitoramento e acompanhamento das demandas da Ouvidoria, nos 
canais de atendimento da IES; 
- Realização de ambientação aos alunos no Sistema Virtual e visita guiada 
na biblioteca digital; 
- Ampliação na utilização do Sistema de Informação Acadêmica (SIA para 
atendimentos pela secretaria da IES; 
- Monitoramento do nível de satisfação da comunidade acadêmica em 
relação aos serviços virtuais prestados pela secretaria. 

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. 

- Realização da Semana de Boas-vindas aos calouros; 
- Recepção e ambientação dos discentes advindos de transferência 
externa e portadores de diploma pelo NAAP; 
- Monitoramento de alunos/docentes/colaboradores em necessidades 
especiais pelo NAAP e coordenadores de período/curso; 
- Oferta de programas de nivelamento discente; 
- Realização da Ambientação dos alunos em relação à utilização do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (SAVA), Plataforma Microsoft Teams 
para aulas remotas com interação entre docentes e alunos; 
- Realização das atividades de revisão disciplinar preparatórias para PR 1 e 
2;  
- 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. 

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”. 
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Garantir, junto à Gestão da IES a execução dos Programas de Apoio 
Financeiro ao Aluno, previstos no PDI: FIES, PROUNI e Bolsas 
Institucionais. 

- Atualização da composição da CPSA, garantindo que os membros estejam 
ativos e vinculados à unidade; 
- Abertura de Edital por adesão aos programas governamentais de bolsas 
como PROUNI e FIES, para ampla concorrência de candidatos; 
- Concessão de uma bolsa integral de financiamento para o curso de 
medicina, anualmente. 

Acompanhar a efetividade do Atendimento prestado pelo NAAP. 

- Análise periódica dos resultados da autoavaliação institucional no 
quesito “atendimento psicopedagógico”; 
- Ampliação do alcance de público impactado pelas ações do NAAP; 
- Atendimentos individuais aos alunos, por meio da Plataforma Teams, 
contato telefônico, atendimento presencial agendado;  
- Realização de atividades coletivas, como Roda Integrativa Comunitária, 
oficinas com colaboradores técnico-administrativos, docentes; 
- Realização de eventos alusivos a temas de maior destaque e relevância 
(outubro rosa, novembro azul, inclusão social, violências, dentre outros); 
- Realização de eventos em parceria com os setores de Gente e Gestão, 
NAPED; 
- Participação na Semana de Boas-Vindas aos Calouros. 

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; 
- Reunião setorial para monitoramento, análise dos resultados avaliativos 
e plano de ação institucional; 
- Monitoramento permanente através do “Medalha” sobre satisfação do 
aluno em relação ao atendimento; 
- Monitoramento permanente do NPS da IES; 
- Monitoramento das demandas de Ouvidoria da IES. 

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”, por 
meio de reuniões da Comissão Própria de Avaliação – CPA, Conselhos de 
Classe, Diretório Acadêmico, representantes de períodos. 
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Criar formas de verificação, juntamente com a Gestão da IES, da 
qualidade do atendimento virtual prestado ao Aluno. 

- Análise periódica dos resultados da autoavaliação institucional no 
quesito “atendimento virtual”; 
- Monitoramento permanente através do “Medalha” sobre satisfação do 
aluno em relação ao atendimento virtual; 
- Monitoramento permanente do NPS da IES; 
- Monitoramento das demandas de Ouvidoria da IES. 

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

- Análise periódica dos resultados da autoavaliação institucional no 
quesito “Satisfação Geral da IES”; 
- Monitoramento permanente através do “Medalha” sobre satisfação 
geral do aluno em relação à instituição; 
- Monitoramento permanente do NPS da IES; 
- Monitoramento das demandas de Ouvidoria da IES. 

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

- Identificação e acompanhamento de alunos/colaboradores com 
necessidades especiais da IES; 
- Aquisição de mobílias (cadeiras/mesas), recursos audiovisuais de 
acessibilidade (teclado sonoro, fones de ouvido, recursos em braile) na 
biblioteca, secretaria acadêmica, laboratórios, salas de aula); 
- Acervo e adequações de acessibilidade pedagógica na biblioteca; 
- Adequação da infraestrutura da IES para assegurar condições necessárias 
para o seu pleno aprendizado; Sistema de síntese de voz (programa 
NVDA); Software de ampliação de tela; impressão do acervo eletrônico; 
- Acompanhamento dos discentes/colaboradores com necessidades 
especiais pelo NAAP; 
- Realização de capacitação aos docentes para o atendimento ao aluno 
com necessidades especiais realizada pelo NAAP e NAPED; 
- Identificação e suporte aos alunos com necessidades especiais; 
- Oferta de ambiente e suporte para inserção de plataforma digital de 
ensino na IES (Teams, SAVA); 
- Oferta de atendimento individualizado e familiar para alunos com 
necessidades especiais pelo NAAP; 
- Ações de planejamento pedagógico em parceria com o NAPED, 
considerando necessidades de aprendizagem dos discentes; 
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- Utilização de estratégias pedagógicas diversas (seminários, rodas de 
conversa, exposição dialogada, atividades artísticas) como instrumentos 
de aprendizagem inclusiva. 

Verificar as condições de mobilidade física: 
 Rampas, 
 Elevadores 
 Piso tátil 
 Sinalização tátil 
 Mapa tátil  
 Vagas reservadas no estacionamento. 

 

- Realizada inspeção e adequação dos quesitos de mobilidade da IES: 
demarcação e sinalização de rampas, elevadores, extintores, vagas 
especiais nos espaços de atendimento e estacionamento da IES; 
- Implantação de elevador para portadores de necessidades especiais; 
- Aquisição de assentos especiais para pessoas obesas, destras;  
- Definição do Mapa de Risco Ambientais das áreas da IES; 
- Reestruturação do Comitê de Combate a Incêndio da IES; 
- Aumento do número de vagas e demarcação de vagas especiais no 
estacionamento da IES; 
- Atendimento aos requisitos legais de acessibilidade (NBR9050/2015), 
considerando critérios para mobilidade reduzida e deficiência visual, tais 
como: rampas de acesso, elevadores, manutenção da sinalização visual 
(braile) e tátil, (condições dos banheiros e adequação dos corrimãos das 
escadas. 

 

 

Atendimento Financeiro  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

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. 

- Alteração da composição do layout do boleto contendo descrições mais 
claras sobre aspectos contidos no boleto; 
- Divulgação da semestralidade em função do período de matrícula dos 
discentes; 
- 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; 
- Encaminhamento das sugestões e requisições representadas na CPA aos 
dirigentes da IES através de e-mail e reuniões setoriais; 
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- Análise periódica dos resultados da autoavaliação institucional no 
quesito “processos financeiros”; 
- Monitoramento permanente através do “Medalha” sobre satisfação do 
aluno em relação aos processos financeiros; 
- Monitoramento permanente do NPS da IES; 
- Monitoramento das demandas de Ouvidoria da IES. 

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

- Redução da mensalidade de acordo com orientações legais, 
considerando o período pandêmico; 
- Formalização de parceria com instituições financiadoras com concessão 
de editais de bolsas para estudos na IES (Santander Graduação 2021); 
- Análise periódica dos resultados da autoavaliação institucional no 
quesito “processos financeiros”; 
- Monitoramento permanente através do “Medalha” sobre satisfação do 
aluno em relação aos processos financeiros; 
- Monitoramento permanente do NPS da IES; 
- Monitoramento das demandas de Ouvidoria da IES. 

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

- Realização de estudo de mercado pela instituição mantenedora sobre a 
mensalidade cobrada em relação as demais IES; 
- Análise periódica dos resultados da autoavaliação institucional no 
quesito “processos financeiros”; 
- Monitoramento permanente através do “Medalha” sobre satisfação do 
aluno em relação aos processos financeiros; 
- Monitoramento permanente do NPS da IES; 
- Monitoramento das demandas de Ouvidoria da IES. 

 
 

Egressos  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Criar mecanismos, juntamente com a Gestão da IES, para acompanhar a 
atuação dos egressos no mercado de trabalho. 

-Disponibilidade de ferramentas tecnológicas importantes para 
comunicação e acompanhamento dos egressos na sua formação 
continuada – Site dos Egressos - enfatizando a importância do Aprimorar os canais de comunicação com os egressos. 
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Aprimorar os canais de comunicação com os empregadores/mercado de 
trabalho. 

aprimoramento e contínua formação, buscando a complementação dos 
estudos em áreas de interesse específico; 
- 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”; 
- Oferta de programas de qualificação para egressos com condições 
diferenciadas e facilitadas para adesão (cursos, programas de pós-
graduação, entre outros). 

Acompanhar e atualizar, juntamente com as Coordenações de Cursos, as 
informações no site dos Egressos. 

Incrementar  a educação continuada dos egressos. 

Acompanhar, juntamente com as Coordenações de Curso, a atuação dos 
egressos no ambiente socioeconômico, visando identificar os alunos a 
serem homenageados com a Medalha “Alumini Diamante”: 
 

 
 
3.4 – EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
 
3.4.1 – Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

Corpo Docente  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

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

- Reestruturação e divulgação do Plano de Carreira Docente pela 
companhia; Remuneração e Benefícios. 
- Auxílio financeiro/logístico na Participação de Eventos Científicos;  
- Oferta de lives pelo NAPED local e nacional com temas para formação 
docente. 
- Premiação de docentes de acordo com critérios de atuação e 
excelência profissional na IES; 
- Ampla divulgação, incentivo e divulgação dos cursos para a 
participação dos Professores nos Programas de Capacitação Docente 
ofertados pela EDUCARE; 
- Realização de encontros periódicos de capacitação em metodologias 
ativas executado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 
Docente – NAPED. 

Incentivar a participação dos Docentes nos Programas de Qualificação 
Docente promovidos pela EDUCARE - PIQ Formação Continuada  

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

Acompanhar a divulgação da Política de Pessoal com relação ao Plano de 
Benefícios 
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- Divulgação ao corpo docente no programa de concessão de bolsas de 
estudo, em cursos e programas de pós-graduação (latus e strictu 
sensu); 
- Oferta de subsídio aos colaboradores: Plano de Saúde, Odontológico, 
Seguro de Vida, bolsa de estudos para docentes e familiares. 

 
 

Corpo Técnico-administrativo  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

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; 
- Oferta de Cursos online e/ou presenciais, para capacitação dos 
colaboradores, que 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; 
- Comunicação efetiva em relação ao plano de benefícios, através de e-
mails e intranet além de reuniões presenciais; 
- 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. 
- Realização de lives pela matriz tratando da reformulação do Plano de 

Cargos e Salários da IES; 

- Adequação dos percentuais de insalubridade e periculosidade a partir 
da avaliação da atividade profissional exercida; 
- Disparado e-mail para realização de Trilha Obrigatória;  

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

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

Acompanhar a divulgação da Política de Pessoal com relação ao Plano de 
Benefícios 
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- Concessão de benefícios/bolsas para custeio integral de EAD e 
Semipresencial para colaboradores/cônjuges e 50% filhos para 
graduação; 
- Concessão de desconto para participação no programa latu sensu; 
-  Avaliação da satisfação dos colaboradores por meio da Pesquisa de 
Engajamento; 
- Envio de esclarecimentos sobre a Políticas de Pessoal e solicitação de 
explicação por SEC.  

 
 
3.4.2 – Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

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

- Expedidas as atualizações das 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; 
- Participação dos membros da CPA em reuniões garantindo a 
representatividade de todos os segmentos da comunidade acadêmica, 
equilibradamente, de modo que não haja preponderância de nenhum 
segmento sobre os demais; 
- Reuniões periódicas do NDE, Colegiado do Curso e Conselhos 
Superiores, conforme regimento e regulamentos, devidamente 
registradas e comprovadas por evidências (registros fotográficos, 
gravações, atas) e divulgadas amplamente; 
- Elaboração das atas das reuniões da CPA, CONSU e CONSEPE e planos 
de ação para acompanhamento das melhorias da IES; 
- 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, 

Zelar pela aplicação do Regimento/Estatuto 

Divulgar os Colegiados existentes para a Comunidade Acadêmica 

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

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

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

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

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

Garantir a elaboração das atas das reuniões da CPA. 
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equilibradamente, de modo que não haja preponderância de nenhum 
segmento sobre os demais; 
- Acompanhamento e divulgação dos murais internos da IES e mídias 
digitais sobre a implementação das ações de melhoria institucionais; 
- 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. 

Acompanhar e divulgar a implementação das ações de melhoria. - Mobilizações nas salas de aula, áreas de convivência da IES sobre 
cultura avaliativa, instrumentos de autoavaliação institucional e 
melhorias institucionais; 
- Divulgação das melhorias institucionais recomendadas a partir dos 
resultados das avaliações institucionais, através das redes sociais, 
grupos de comunicação, relatórios de autoavaliação, mural da IES; 
- Divulgação do “Informativo CPA” e materiais da CPA com principais 
ações realizadas; 
- Cumprimento das orientações dispostas no Regimento Interno da 
CPA, em observância aos subsídios dispostos no Projeto de 
Autoavaliação Institucional: objetivos, metodologia, plano de ação. 

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

- Concentração da documentação e informações da instituição e dos 
cursos, tais como: regulamentos, regimentos, portarias, PDI, PPC e atas 
em uma sala destinada aos documentos oficiais da IES, em condições 
necessárias a segurança e acesso ao acervo, obedecendo e observando 
prazos de guarda, destinações e observações para Instituições de 
Ensino Superior. 

 
 
 
3.4.3 – Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Desenvolver ações para o combate à inadimplência. 
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 - Atendimento presencial e remoto aos alunos com a Direção Geral e 
secretaria acadêmica para acerto para o combate à inadimplência; 
- Utilização de recursos eletrônicos e digitais para divulgação dos 
processos financeiros e de sustentabilidade da IES (Instagram, Canais de 
Comunicação por WhatsApp – ferramenta PINK, e-mail); 
- Prestação de serviço por instituição de assessoria de cobrança para 
realizar régua de contatos com alunos inadimplentes; 
- Criação de campanhas com incentivos para captação e rematrícula de 
alunos no curso; 
- Redução da mensalidade de acordo com orientações legais, 
considerando o período pandêmico; 
- Site atualizado com as informações referente aos procedimentos 
financeiros, que fornece ao interessado informações acerca de 
financiamento estudantil, bolsas de estudo e alternativas derivadas de 
parcerias com empresas. 

Garantir a divulgação das propostas aos alunos 

Estabelecer meios de comunicação eficazes para a divulgação dos 
procedimentos financeiros. 

 
 
3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 
3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física e Tecnológica 
 

I. Salas de Aula 
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Objetivos do Projeto Ações realizadas 

Acompanhar as condições de quantidade, dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e 
conservação do mobiliário das salas de aula. 

- Estruturação de novas salas de aula com área física ampla e com condições 
adequadas para realização das atividades pedagógicas; 
- Instalação de rotina de higienização e sanitização dos ambientes; 
- Contratação de colaboradores terceirizados para composição de equipe 
de limpeza da IES; 
- Contratação de colaborador para “Inspeção de Alunos”; 
- Contratação de colaboradora para Supervisão Acadêmica; 
- Monitoramento da satisfação dos discentes quanto às salas de aulas 
através da autoavaliação institucional, aplicada semestralmente na IES. 

 
 

II. Biblioteca 
 

Objetivos do Projeto 
 

Acompanhar a disponibilidade adequada do acervo bibliográfico na 
IES para atender às necessidades das disciplinas dos cursos 
ofertados. 

- Disponibilização de acervo virtual para os cursos de graduação em 
enfermagem e fisioterapia, adaptadas para pessoas com necessidades 
especiais; 
- Realização de estudo semestral de títulos com maior reserva e 
disponibilizados/emprestados na biblioteca para recomendação de aquisição 
pela unidade; 
- Reserva orçamentária da unidade para aquisição de exemplares, garantida 
em regimento; 
- Ambientação da Biblioteca para novos alunos; 
- Campanha para retirada de suspensões; 
- Adequações na infraestrutura com adaptações sanitárias de enfrentamento 
a COVID-19; 
- Instalação de rotina de higienização e sanitização dos ambientes; 
- Monitoramento da satisfação dos discentes quanto à biblioteca através da 
autoavaliação institucional, aplicada semestralmente na IES. 
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Verificar a infraestrutura da Biblioteca da IES quanto ao espaço 
físico (dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação) e quanto à disponibilidade de 
ambientes de estudos individuais e em grupo. 

- Realização da Semana do Livro na Biblioteca, com premiação de boas 
práticas e assiduidade dos alunos mais frequentadores da biblioteca e 
exposição sobre uso inadequado e técnicas de conservação; 
- Ambientação dos calouros na infraestrutura física, bibliotecas virtuais e 
formas de acesso pelos discentes e docentes da IES; 
- Implementação e monitoração das normas de uso das cabines individuais e 
coletivas; 
- Aquisição de poltronas, mesa de centro para biblioteca. 

Verificar a qualidade da Conexão da Internet na Biblioteca. - Disponibilidade de sinal wi-fi na sala da Biblioteca; 
- Monitoramento da satisfação dos discentes quanto à qualidade da conexão 
de internet na biblioteca através da autoavaliação institucional, aplicada 
semestralmente na IES. 

 
 

III. Laboratórios e instalações específicas 
 

Objetivos do Projeto 
 

Verificar a adequação da infraestrutura dos laboratórios 
específicos dos Cursos, quanto ao espaço físico - dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e 
conservação. 

- Adequações na infraestrutura com adaptações sanitárias de enfrentamento 
a COVID-19; 
- Definição e divulgação de normas e rotinas de funcionamento dos 
laboratórios; 
- Instalação de rotina de higienização e sanitização dos ambientes; 
- Monitoramento da satisfação dos discentes quanto aos laboratórios, através 
da autoavaliação institucional, aplicada semestralmente na IES; 
- Incentivo à utilização dos equipamentos tecnológicos nas disciplinas 
curriculares, de forma a ampliar a aquisição de novas habilidades e 
competências (LHS, laboratórios específicos); 
- Reestruturação da Sala de Prática Cirúrgica, com implantação de vestiário e 
Central de Esterilização de Materiais; 
- Contratação de técnicos para os laboratórios específicos. 

Verificar a disponibilidade de equipamento (computadores) 
nos laboratórios de Informática. 

Acompanhar a utilização dos laboratórios específicos dos 
Cursos para o desenvolvimento profissional dos alunos. 
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IV. Áreas de convivência e Alimentação 
 

Objetivos do Projeto  

Verificar a adequação da infraestrutura das áreas de 
convivência e alimentação, quanto ao espaço físico - 
dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação. 

- Ampliação e adequação dos espaços de convivência e lazer da IES; 
- Implantação de sala de jogos e descanso para discentes da IES; 
- Inauguração de espaço para alimentação (cantina e refeitórios equipados 
com geladeira, micro-ondas e pias para manipulação de alimentos); 
- Estruturação de espaço de repouso e alimentação de colaboradores 
técnicos da IES; 
- Adequações na infraestrutura com adaptações sanitárias de enfrentamento 
a COVID-19; 
- Definição e divulgação de normas e rotinas de funcionamento da área de 
convivência e alimentação; 
- Treinamento com colaboradores de acordo com o Protocolo de 
enfrentamento à COVID-19 da IES; 
- Instalação de rotina de higienização e sanitização dos ambientes; 
- Monitoramento da satisfação dos discentes quanto à área de convivência e 
alimentação através da autoavaliação institucional, aplicada semestralmente 
na IES. 
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V. Instalações sanitárias 
 

Objetivos do Projeto  

Verificar a adequação da infraestrutura das áreas de 
convivência e alimentação, quanto ao espaço físico - 
dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação. 

- Implantação de novos sanitários masculinos, femininos e para portadores 
de necessidades especiais; 
- Contratação de colaboradores terceirizados para higienização e limpeza dos 
espaços; 
- Adequações na infraestrutura com adaptações sanitárias de enfrentamento 
a COVID-19; 
- Definição e divulgação de normas e rotinas de funcionamento das 
instalações sanitárias; 
- Treinamento com colaboradores de acordo com o Protocolo de 
enfrentamento à COVID-19 da IES; 
- Monitoramento da satisfação dos discentes quanto às instalações sanitárias 
através da autoavaliação institucional, aplicada semestralmente na IES. 

 
 

VI. Infraestrutura Tecnológica 
 

Objetivos do Projeto  

Acompanhar as condições de acesso e conexão ao Sistema 
de Informação Acadêmica – SIA/ Ambiente Virtual 

- Monitoramento da satisfação dos discentes quanto ao acesso ao SIA 
(Sistema de Informação Acadêmica/Ambiente Virtual), SAVA (Sala de Aula 
Virtual) através da autoavaliação institucional, aplicada semestralmente na 
IES; 
- Utilização da Plataforma Microsoft Teams, como tecnologia de 
acessibilidade digital, aumentando o alcance da comunicação e o conteúdo 
virtual, nos processos pedagógicos e institucionais; 
- Manutenção periódica dos equipamentos eletrônicos pelo setor de TI da 
IES; 

Verificar a disponibilidade de sinal de internet via Wi-fi na 
IES. 

Verificar a facilidade para a navegação no Sistema de 
Informação Acadêmica – SIA/ Ambiente Virtual. 

Verificar o funcionamento da WebAula (Sala de Aula Virtual). 

Zelar pela qualidade dos equipamentos utilizados em sala 
(TV/Vídeo, aparelhos de Datashow, retroprojetor, DVD, etc.) 
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Verificar disponibilidade de equipamento (computadores) 
nos laboratórios de Informática. 

- Aquisição de novos equipamentos (câmeras, microfones) para transmissão 
de atividades em caráter remoto; 
- Suporte técnico especializado para manutenção do sinal de internet via wi-
fi; 
- Planejamento de utilização do laboratório de informática com registro para 
reserva de turmas. 
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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 período de 2021.1 e 2021.2 dos seguintes critérios: 

 

1. Índice de Satisfação Geral do Aluno (ISA); 

2. Sistema de Informação Acadêmica – Ambiente Virtual (SIA); 

3. Atendimento; 

4. Infraestrutura; 

5. Coordenação do curso; 

6. Curso; 

7. Infraestrutura; 

8. Laboratórios específicos; 

9.  Professores/Tutores; 

10. Processos Financeiros. 

 

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). A seguir apresentaremos os resultados referentes a 

análise dos períodos que compreendem os ciclos avaliativos institucionais 2021.1 e 2021.2. 

 

Gráfico 01 - Índice de Satisfação do Aluno – Média Professor e ISA Geral da Faculdade Estácio de 

Juazeiro-BA. 

 
Fonte: BI, 2021. 
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Em relação ao Índice de Satisfação geral do Aluno (ISA), mensurado pela média simples dos dois eixos: 

média obtida pelos professores da IES (MP) e média obtida pela instituição/campus (MC), apresenta o 

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

processo de Avaliação Interna. Podemos observar um percentual considerável em relação aos 

processos pedagógicos docentes, através da Média Professor (8,55 em 2021.1 e 8,76 em 2021.2), o 

que denota a satisfação em relação as ações que envolvem a prática docente, evidenciados em ações 

de estruturação pedagógica, melhoria da adesão dos docentes aos programas de capacitação e 

avaliação, desenvolvimento de atividades de formação pedagógica bem como feedback dos conceitos 

de avaliação discente como potente instrumento para reflexão da prática docente. Em relação a média 

do campus, tivemos uma redução no nível satisfação, possivelmente atribuída à infraestrutura e 

processos financeiros (7,31 em 2021.1 e 7,15 em 2021.2). 

 

 

Gráfico 02 - Índice de Satisfação do Aluno – Ambiente Virtual. 

  

 
Fonte: BI, 2021. 

 

A autoavaliação permite acesso ao nível de satisfação discente para o reconhecimento do cenário de 

prestação do serviço e acesso à informação. No que diz respeito ao Ambiente Virtual de Aprendizagem 

– Sistema de Informação Acadêmica (SIA), são referidas condições que dificultam a utilização da 

ferramenta como potencializadora do processo ensino-aprendizagem. As questões referidas são a 

baixa velocidade da rede de internet e as quedas na conexão que dificultam o acesso ao ambiente 

virtual, e consequentemente, provocam insatisfação com o uso da ferramenta. Observa-se também 

necessidades de melhorias no software, com atualização de ferramentas, que facilitem os processos 

discentes realizados através do Sistema de Informação Acadêmica. 
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Gráfico 03 - Índice de Satisfação do Aluno – Atendimento. 

 

 

Fonte: BI, 2021. 
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receberam aumento no nível de satisfação no ano de 2021, quando comparados ao ano anterior, com 

média geral de 7,54 em 2021.1 e 8,1 em 2021.2. Pode-se observar como melhorias o atendimento 

presencial e virtual, pela secretaria, que teve alteração no quadro de colaboradores com contratação 
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da unidade também recebeu melhores índices de satisfação e o fato pode ser atribuído a definição e 

divulgação de fluxos (ferramenta/horário) dos canais de atendimento, na modalidade presencial e 

remota. 
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Gráfico 04 - Índice de Satisfação do Aluno – Coordenação do Curso. 

 

 
Fonte: BI, 2021. 

 

A satisfação dos alunos em relação a Coordenação do Curso representa um elemento importante de 

avaliação, considerado nas dimensões avaliativas do SINAES. Avalia critérios relacionados ao 

conhecimento dos processos acadêmicos (PPC, matriz curricular, pré-requisitos, requerimentos, 

dentre outros), disponibilidade em atender os alunos, resultando numa média de satisfação geral com 

a coordenação do curso. Na autoavaliação institucional 2020.1, obtivemos uma média geral de 7,88, 

enquanto nos períodos de 2021.1 e 2021.2, obtivemos médias de 8,45 e 8,18, respectivamente. 

Segundo pesquisas internas, a justificativa para o aumento do nível de satisfação tem relação com a 

disponibilidade no atendimento ao aluno e o estabelecimento de fluxos de comunicação com a 

coordenação do curso/apoio à coordenação. A contratação de colaboradoras para apoiar os processos 

acadêmicos promoveu maior celeridade nos pareceres dos requerimentos e a divulgação de aspectos 

relacionados ao curso, como matriz curricular, PPC, dentre outros. 
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Gráfico 05 - Índice de Satisfação do Aluno – Curso. 

 

 
Fonte: BI, 2021. 

 

 

Gráfico 06 - Índice de Satisfação do Aluno – Curso. 

 

 
Fonte: BI, 2021. 
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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. Outro critério que apresentou aumento na satisfação o “conhecimento sobre 

critérios de avaliação e regras de atividades acadêmicas”, apresentando média de 7,42 em 2020.1, 

enquanto em 2021.1 e 2021.2, obtivemos médias de 8 e 7,57. Com a reestruturação de coordenações 

do curso/períodos e setores ligados as atividades acadêmicas, houve ampliação na capacidade de 

organização e divulgação de normas, regras e critérios de avaliação, resultando na maior satisfação 

dos alunos em relação a dimensão “Curso”.  Ferramentas de planejamento e monitoramento 

acadêmico permanentes, promovidas nas reuniões de GDA, também promoveram melhores nos 

quesitos avaliados. 

Vale ressaltar que a divulgação das melhorias institucionais referentes ao curso/campus resultante dos 

processos avaliativos internos também apresentou melhora no nível de satisfação, expresso numa 

média de 7,28 em 2020.1 e 7,47 e 8,07 em 2021.1 e 2021.2, resultante do fortalecimento e ampliação 

das ações da Comissão Própria de Avaliação – CPA. Como potencialidade dessa dimensão avaliativa 

podemos evidenciar “a contribuição das aulas práticas para o mercado de trabalho” que apresentou 

aumento na média de satisfação de 6,84 no ciclo avaliativo de 2020.1 e 7,73 e 7,78 em 2021.1 e 2021.2, 

respectivamente. Ações interdisciplinares, de pesquisa e extensão ratificaram a percepção dos alunos 

sobre a dimensão avaliada. 

 

Gráfico 07 - Índice de Satisfação do Aluno – Infraestrutura. 

 

 

Fonte: BI, 2021. 
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Gráfico 08 - Índice de Satisfação do Aluno – Infraestrutura. 

 

 
Fonte: BI, 2021. 
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campus e implementação de ações técnico-administrativas (contratação de funcionários terceirizados, 
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Gráfico 09 - Índice de Satisfação do Aluno – Laboratórios Específicos. 

 

 
Fonte: BI, 2021. 
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Materiais. O momento pandêmico que vivenciamos culminou na adequação e redução de alunos 

nesses espaços, para cumprimento de medidas sanitárias. 
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Gráfico 10 - Índice de Satisfação do Aluno – Professores/Tutores. 

 

 
Fonte: BI, 2021. 

 

No quesito de satisfação dos Professores a IES vem mantendo índices de destaque, considerando 

aspectos relacionados à coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações, competência para 

ensinar, desenvolver habilidades, despertar interesse pela disciplina e esclarecer dúvidas, domínio do 

conteúdo da disciplina e satisfação geral com os professores. Nos períodos de 2021.1 e 2021.2 

obtivemos média geral de 8,55 e 8,76, respectivamente. O quesito que apresentou queda em relação 

ao período anterior está relacionado a “coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações”, 

possivelmente em virtude da realização de avaliações presenciais em 2021.2.  
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Gráfico 11 - Índice de Satisfação do Aluno – Processos Financeiros. 

 

 
Fonte: BI, 2021. 
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5.  AÇÕES DE MELHORIA COM BASE NA ANÁLISE 

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional 

 

Ações de Melhoria previstas para 2022 

Aspecto Ação prevista 

Planejamento Estratégico das 
Ações da Comissão Própria de 
Avaliação/IES. 

- Realizar Fórum de Cultura Avaliativa pela CPA; 
- Ampliar a participação integral dos membros da Comissão 
Própria de Avaliação nas ações de intervenção nos diversos 
setores, a partir dos resultados dos processos de 
autoavaliação institucional; 
- Ampliar o acesso à informação sobre PPC, PDI, Regulamento 
do Curso de Medicina, a fim de propor ações setoriais em 
consonância com as diretrizes orientadoras e estruturantes 
da IES; 
- Promover maior engajamento entre os setores da IES, 
através do GDA e GDO, buscando desenvolver ações 
integradas de fomento ao desenvolvimento institucional, 
através das análises dos processos de avaliação interna; 
- Identificar fragilidades e potencialidades da IES nas dez 
Dimensões previstas em lei (SINAES); 
- Revisar/atualizar o PDI, em função de novos cenários 
internos e externos e, ainda, em função das demandas 
decorrentes dos processos avaliativos; 
- Ajustar os Projetos Pedagógicos em decorrência de 
resultados de procedimentos de avaliação externa ou/e 
interna; 
- Utilizar o ENADE como uma das ferramentas para a melhoria 
dos projetos pedagógicos dos cursos de Graduação. 

Adesão Docente, discente e de 
técnicos-administrativos ao 
processo de autoavaliação 
institucional. 

- Realizar Fórum de Cultura Avaliativa pela CPA; 
- Intensificar as ações de divulgação dos processos avaliativos 
internos, ampliando a participação de docentes, discentes e 
técnico-administrativos, utilizando estratégias digitais, de 
comunicação visual e reuniões presenciais; 
- Fomentar a cultura avaliativa como instrumento de 
promoção de melhorias institucionais, ampliando a 
representatividade das categorias mencionadas nos 
processos de avaliação; 
- Ampliar a divulgação das melhorias institucionais a partir do 
Índice de Satisfação do Aluno (ISA), pela identificação de 
fragilidades e potencialidades, nos processos de avaliação 
interna. 
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 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ações de Melhoria previstas para 2022 

Aspecto Ação prevista 

Conhecimento dos Processos 
Acadêmicos. 

- Ampliar reuniões 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; 
- Divulgar a Missão da IES. 

Atualização dos Processos 
Acadêmicos. 

- Atualizar o PDI, revisar PPC dos cursos, considerando a 
autorização dos cursos de fisioterapia e enfermagem; 
- Garantir a coerência entre o PDI e as atividades de ensino de 
graduação e de pós-graduação. 

 

 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Ações de Melhoria previstas para 2022 

Aspecto Ação prevista 

Responsabilidade social da IES. - Incentivar o planejamento interdisciplinar sobre a inclusão 
de temas e ações voltadas para sustentabilidade.; 
- Ofertar Atividades Acadêmicas voltadas para a 
responsabilidade socioambiental, promovendo uma reflexão 
acerca das ações humanas em relação ao meio ambiente; 
- Realizar a Semana de sustentabilidade e responsabilidade 
social. 
- Ampliar a representatividade social nas comissões e órgãos 
institucionais, com participação ativa; 
- Ampliar a participação da IES nos conselhos locais. 

 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Ações de Melhoria previstas para 2022 

Ensino - Graduação  

Aspecto Ação prevista 

Programa de Monitoria. - Ampliar as atividades da monitoria, através do aumento do 
número e remuneração das bolsas. 

Responsabilidade Social. - Implementar atividades voltadas à inclusão social; 
- Implementar atividades voltadas para a responsabilidade 
socioambiental; 
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 - Atualizar os projetos pedagógicos dos cursos, com 
fundamentos nas Diretrizes Curriculares Nacionais, nas 
demandas sociais, na evolução do conhecimento e em 
práticas pedagógicas atualizadas. 

Processos Acadêmicos da IES. - Implementar formas de apoio ao discente, com base nas 
necessidades reveladas pelos alunos; 
- Divulgar os Projetos Pedagógicos dos Cursos aos Alunos; 
- Divulgar os critérios de Avaliação e regras para as Atividades 
Acadêmicas Complementares, TCC, Extensão, Iniciação 
Científica e Monitoria; 
- 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; 
- Acompanhar o impacto dos resultados das avaliações 
internas e externas sobre as ações desenvolvidas pelos 
cursos.   
 

Ensino – Pós-graduação  

Aspecto Ação prevista 

Comunicação e Articulação de 
Ensino. 

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

Pesquisa/Iniciação Científica 

Aspecto Ação prevista 

Fomento à Pesquisa Social. - Desenvolver a produção de conhecimento articulado às 
necessidades sociais; 
- Garantir o engajamento de alunos e professores dos cursos 
de Pós-graduação e Graduação nos Programas de Iniciação 
Científica; 
- Ampliar oferta de bolsas de iniciação científica na IES. 

Extensão  

Aspecto Ação prevista 

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

 

 

 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

Ações de Melhoria previstas para 2022 

Aspecto Ação prevista 

Comunicação Interna - Atualizar permanente as informações institucionais, na 
Internet e na própria IES, em atendimento à legislação 
vigente; 
- Acompanhar os registros da Ouvidoria, visando ao 
aprimoramento dos serviços ofertados pela IES. 

Comunicação Externa. - Aprimorar o fluxo de informações e da qualidade da 
comunicação institucional externa; 
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- Fomentar parcerias com a comunidade externa (serviços, 
organizações não-governamentais, etc). 

 

 

 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 

Ações de Melhoria previstas para 2022 

Aspecto Ação prevista 

Atendimento ao Aluno. - Garantir, junto à Gestão da IES a execução/monitoramento 
dos Programas de Apoio Financeiro ao Aluno, previstos no 
PDI: FIES, PROUNI e Bolsas Institucionais; 
- 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; 
- Manter fluxo de atendimento utilizando ferramentas que 
proporcionem maior acesso ao discente (Plataforma Teams, 
PINK, atendimento presencial); 
- Acompanhar a efetividade do Atendimento prestado pelo 
NAAP; 
- Verificar, periodicamente, a satisfação geral do Aluno com o 
atendimento da IES; 
- Identificar alunos em necessidades especiais e garantir a 
implementação de recursos que promovam a acessibilidade 
pedagógica. 

Atendimento Financeiro. - Verificar, periodicamente, a satisfação geral do Aluno com o 
atendimento financeiro da IES; 
- Manter fluxo de atendimento utilizando ferramentas que 
proporcionem maior acesso ao discente (Plataforma Teams, 
PINK, atendimento presencial). 

Egressos  

Aspecto Ação prevista 

Comunicação de Carreira. -Disponibilizar ferramentas tecnológicas para comunicação e 
acompanhamento dos egressos na sua formação continuada 
– Site dos Egressos - enfatizando a importância do 
aprimoramento e contínua formação, buscando a 
complementação dos estudos em áreas de interesse 
específico. 

 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Ações de Melhoria previstas para 2022 

Corpo Docente  

Aspecto Ação prevista 

Valorização Docente. - Apresentar e aplicar o Plano de Cargos e Salários para os 
Docentes da Instituição; 
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- Incentivar a participação dos docentes no programa de 
concessão de bolsas de estudo para a qualificação docente; 
- Reivindicar atualização da remuneração docente. 

Corpo Técnico-administrativo  

Aspecto Ação prevista 

Valorização Profissional. - Acompanhar a aplicação do Plano de Cargos e Salários para 
o Corpo Técnico-administrativo da IES; 
- Reivindicar atualização da remuneração dos colaboradores 
técnicos-administrativos. 

 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  

Ações de Melhoria previstas para 2022 

Aspecto Ação prevista 

Divulgação dos Processos 
Institucionais. 

- Ampliar a divulgação à comunidade acadêmica, das 
principais resoluções dos órgãos Colegiados (CONSEPE E 
CONSUNI), visando à transparência das informações; 
- Acompanhar e divulgar a implementação das ações de 
melhoria; 
- Ampliar a divulgação dos Colegiados existentes para a 
Comunidade Acadêmica. 

 

 Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 

Ações de Melhoria previstas para 2022 

Aspecto Ação prevista 

Comunicação Financeira. - Estabelecer meios de comunicação eficazes para a 
divulgação dos procedimentos financeiros - Utilização de 
recursos eletrônicos e digitais para divulgação dos processos 
financeiros e de sustentabilidade da IES (Instagram, Canais de 
Comunicação por WhatsApp/PINK); 
- Atualizar informações referentes aos procedimentos 
financeiros acerca de financiamento estudantil, bolsas de 
estudo e alternativas derivadas de parcerias com empresas. 

 

 EIXO 5:  Infraestrutura (física e tecnológica) 

Ações de Melhoria previstas para 2022 

Aspecto Ação prevista 

Infraestrutura Física. - Ampliar espaços de lazer e descanso na IES; 
- Realizar reparação da estrutura da copa; 
- Construir Sala de Amamentação na IES; 
- Construir banheiro familiar/fraldário; 
- Instalar películas de proteção contra luminosidade nas salas 
de aula; 
- Construir novas salas de estudo. 

Infraestrutura Tecnológica. - Ampliar o fornecimento de sinal de internet no campus; 
- Instalar aparelhos multimídia (sistema audiovisual) nas salas 
de aula. 
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ANEXOS 

 

Divulgação e implementação do processo de Autoavaliação Institucional 2021 no campus  

  

Divulgação do processo de Autoavaliação Institucional 2021 nas mídias sociais 
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Divulgação das Melhorias Institucionais pela Comissão Própria de Avaliação – CPA 
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Material de Divulgação da Comissão Própria de Avaliação – CPA 
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Plano de Ação da Comissão Própria de Avaliação 2021 – CPA 
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Registros de Reuniões da Comissão Própria de Avaliação 2021 – CPA  


