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RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2016 

RESUMO 

O presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional do Centro 

Universitário Estácio do Ceará, que tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: 

Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e Extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade; e 

Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Estudantes. Eixo 4: Políticas de Gestão: 

Dimensão 5 – Políticas de Pessoal; Dimensão 6: Organização e Gestão da IES; e Dimensão 

10: Sustentabilidade Financeira), em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 

065. O Documento, elaborado pela CPA tem como objetivo apresentar os resultados da 

Autoavaliação Institucional, com base nas avaliações internas e externas realizadas em 

2016. O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos 

fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante 

instrumento para a tomada de decisões da IES e deve estar retratado nesse Relatório. O 

Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A 

autoavaliação da IES está consolidada no presente Relatório de Autoavaliação Institucional, 

que tem por finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os 

processos de avaliação externa. Esse Relatório é elaborado pela CPA a partir de um processo 

de reflexão sobre os dados coletados nas pesquisas junto à comunidade acadêmica, os 

resultados das avaliações externas (cursos e IES, incluindo o ENADE) e os documentos 

oficiais da IES.  Considera-se ainda, para a avaliação da IES, o Índice de Satisfação do Aluno 

(ISA) e a Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação 

do corpo social da IES. O Programa de Avaliação Institucional do Centro Universitário Estácio 

do Ceará, atende às três esferas: docentes, discentes e estrutura funcional da IES. Os 

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

de limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas 

para o desenvolvimento institucional. A CPA elabora pareceres relacionados às dez 

dimensões do SINAES avaliadas e recomendações sobre a necessidade de melhorias para 

todos os setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. 

As oportunidades para 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 fracos 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 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.  

Assim, todos os resultados avaliativos (internos e externos, incluindo o ENADE) são 

ferramentas gerenciais para a evolução da IES e para o planejamento das ações de melhoria 



necessárias.  Nessa direção, podemos indicar as recentes propostas de ações de melhorias 

(2015-2016) advindas das análises da CPA: A atualização dos projetos de ensino, pesquisa, 

extensão a partir dos resultados da avaliação Interna e Externa continua evidenciando o 

contínuo crescimento da Estácio FIC no ano de 2016.  Assim, a Avaliação Institucional 

constitui-se em um processo permanente de elaboração de conhecimentos e de 

intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas atividades da IES. A 

autoavaliação é processo ativo no Centro Universitário Estácio do Ceará, realizado através 

de programa eletrônico de avaliação para a participação de discentes e docentes. Em 

2016.1, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 75,8 % de adesão do corpo discente 

e a adesão de  97,5% do corpo docente à Avaliação. Em 2016.2, no Processo de Avaliação 

Interna, a IES obteve 77,5 % de adesão do corpo discente e a adesão de 92,8% do corpo 

docente. Entre as potencialidades apontadas nos processos de avaliação interna 2016, 

destacam-se o contínuo crescimento da participação dos discentes no processo. Como 

fragilidades, podemos apontar o decréscimo da participação docente no processo em 2016. 

Em 2016, não houve visitas in loco para os cursos de Graduação, entretanto o Campus 

Parangaba recebeu visita in loco para credenciar o Polo EAD da UNISEB – Centro 

Universitário UNISEB, obtendo o conceito 4. Os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, 

Nutrição, Educação Física - Bacharelado, e Gestão Hospitalar participaram do ENADE 2016. 

Em agosto de 2016, foi preenchido o Formulário Eletrônico para Recredenciamento do 

Centro Universitário, e a IES aguarda o agendamento da visita in loco, além dos 

agendamentos de visitas para o Curso de Enfermagem, no Campus Via Corpvs, e de Gestão 

Hospitalar, no Campus Parangaba. A IES aguarda os resultados do ENADE 2015 que não 

foram divulgados, até a data de fechamento do presente Relatório. A IES tem, atualmente, 

conceito 3 no Índice Geral de Cursos (IGC). Atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à 

dinâmica interna da IES, a CPA, ao longo do processo avaliativo, incorporou novos objetivos 

e manteve-se alerta ao acompanhamento das demandas a serem alcançadas, apresentando 

os resultados da avaliação institucional para os segmentos envolvidos, pontuando as ações 

de melhorias que visam alcançar as metas propostas no PDI. Um resumo desse Relatório, 

com as principais informações e resultados do processo de autoavaliação da IES é 

disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia integral do Relatório também é 

encaminhada pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de 

forma a assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas 

na avaliação institucional da IES. Destaca-se que a IES, em 2016, preencheu o Formulário 

Eletrônico com as informações para o seu Recredenciamento e aguarda o agendamento da 

visita in loco de Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2015 

 

RESUMO 

A Avaliação Institucional Interna (Autoavaliação) está inserida no contexto do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e tem, entre suas finalidades, a melhoria da 

qualidade da educação superior e a expansão da sua oferta. O Centro Universitário Estácio do 

Ceará - ESTÁCIO FIC elaborou ao longo do ano de 2015 o Plano de Desenvolvimento 

Institucional-PDI, sob a condução desta Comissão Própria de Avaliação (CPA) em uma visão 

baseada nos pilares “Excelência, Inclusão Social e Sustentabilidade”. Assim, em consonância 

com o atual PDI da IES, o processo de autoavaliação tem por objetivo geral desenvolver o Projeto 

de Autoavaliação como um instrumento capaz de promover o autoconhecimento institucional 

para fornecer subsídios às dimensões política, acadêmica e administrativa, úteis ao 

aperfeiçoamento da qualidade em gestão, e do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Neste 

processo, os procedimentos adotados pela CPA para sua realização envolveram três etapas: 

sensibilização da comunidade acadêmica, coleta de dados e informações, sistematização dos 

dados, informações e elaboração de relatórios. Foi estabelecido o censo como o tipo de 

pesquisa, considerando a necessidade de fortalecimento da autoavaliação e o caráter 

participativo-democrático da mesma. O presente Relatório de Autoavaliação Institucional foi 

elaborado em conformidade com as instruções determinadas pelo MEC/INEP N° 065, em sua 

versão parcial, tratará dos Eixos 1 e 2 (Eixo 1: Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação; Eixo 2: 

Dimensão 1: Missão e PDI e Dimensão 3: Responsabilidade Social), conforme Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065.” Para a composição do Relatório, a IES considerou os resultados 

das avaliações internas e externas. As bases de dados vinculadas ao processo de autoavaliação 

na IES demonstraram a evolução histórica da adesão discente (2014.1– 72%, 2014.2- 74%, 

2015.1 -70%, 2015.2- 72%) e docente (2014.1- 98% , 2014.2- 98%, 2015.1 – 95%, 2015.2- 98%). 

A atualização dos projetos de ensino, pesquisa, extensão a partir dos resultados da avaliação 

Interna e Externa evidenciou o contínuo crescimento da Estácio FIC no ano de 2015. Neste 

sentido, houve significativas melhorias na titulação docente com aumento no número de 

mestres (348) e doutores (81), enquadramento de novos professores para o regime de trabalho 

de tempo parcial (250) e integral (144), aumento do número dos projetos (89) e bolsas (68) para 

os alunos envolvidos. Vale destacar a institucionalização dos Programas de Extensão e seus 

Projetos, bem como os registros das atividades acadêmicas em um sistema mais unificado e com 

foco no reconhecimento de sua importância frente à comunidade acadêmica e sociedade em 

geral. Em atenção às Diretrizes do Programa de Excelência em Gestão (PEG) novas 

atividades para esta Comissão foram recomendadas e aplicadas, tais como: reuniões 

mensais entre os membros, elaboração de um mural contemplando os resultados⁄ações 

de cada Campus, bem como a solicitação dos planos de ações dos gestores para 

discussão entre os membros da CPA e acompanhamento das ações.  Dentre as principais 

benfeitorias obtidas na IES, destacam-se: Readequação das nomenclaturas dos formulários 

de requerimentos; Implementação da função “Posso Ajudar” no Campus Moreira Campus; 

Aquisição do sistema operacional CRM (Customer Relationship Management); Mudança do 

Layout da biblioteca e ampliação da rede sem fio. Revisão mais efetiva das rotinas de limpeza e 

manutenções; Aquisição de recursos para os laboratórios de saúde; Lançamento de um 

programa de financiamento do curso pelo próprio aluno. Realização dos investimentos 

financeiros previstos para cada campus da IES. As avaliações externas indicaram que a referida 

IES apresenta um satisfatório padrão de qualidade para a educação superior, tendo em vista o 



Conceito 3 do ENADE para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 

Urbanismo e Sistemas de Informação, além da obtenção do Conceito 4 e 5 para os cursos de 

Educação Física (licenciatura) e Tecnologia em Redes de Computadores, respectivamente. 

Assim, o conjunto de todos os fatores, justifica e melhoria do IGC da IES em 0,115 entre as 

últimas avaliações (2013: 2,338/ 2014: 2,453). Por fim, concluímos que o processo de 

autoavaliação do Centro Universitário Estácio do Ceará nunca estará finalizado, pois em 

consonância com o atual PDI da IES (201510373), alguns objetivos demandarão mais tempo 

para serem atingidos; assim como outros surgirão em decorrência das considerações, 

recomendações e resultados apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2014 

 

RESUMO 

A Avaliação Institucional é um dos componentes do SINAES e está relacionada à melhoria da 

qualidade da educação superior a partir informações coletadas, analisando-as para a 

identificação de potencialidades e fragilidades, tendo como referência o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), estabelecendo assim estratégias para os trabalhos futuros. 

O modelo deste Relatório está em conformidade com as instruções determinadas pelo 

MEC/INEP, considerando a análise das 10 dimensões por 5 Eixos - Novo Instrumento de 

Avaliação Institucional, tendo sido construído coletivamente pelos integrantes da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da ESTÁCIO FIC. Assim, foram situados os propósitos, definidos no 

Projeto do Centro Universitário Estácio do Ceará, acompanhados das potencialidades e 

fragilidades a serem trabalhadas relacionadas à gestão operacional, tática e estratégica. A 

Avaliação Institucional abrange os processos de avaliação interna e externa, as quais 

proporcionam à gestão condições de avaliar e propor um planejamento eficaz, com estratégias 

de acompanhamento da implementação das ações propostas e a identificação dos resultados 

esperados em relação às dificuldades a serem superadas. A metodologia utilizada na pesquisa 

da Avaliação Interna é censitária, participativa e ocorre em uma periodicidade semestral por 

meio de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) 

do corpo docente e discente, os quais avaliam as dimensões: Instituição, Curso, Disciplinas e 

Autoavaliação do aluno. Dados da Avaliação Interna demonstraram uma evolução histórica da 

participação de discentes e docentes nos últimos três anos, tendo alcançado 72% e 98%, 

respectivamente, no ano de 2014. As avaliações externas são realizadas por comissões 

designadas pelo Inep tendo como referência os padrões de qualidade para a educação superior. 

Os resultados do ENADE referentes ao ano de 2013 indicaram os Conceitos dos Cursos de Gestão 

Hospitalar (faixa 3), Educação Física (faixa 3), Fisioterapia (faixa 2) e Nutrição (faixa 3). Os Cursos 

avaliados enquadraram-se na Faixa 3 do Conceito Preliminar do Curso (CPC). Estes dados foram 

utilizados como base para o cálculo do IGC da Instituição, mantendo o índice deste Centro 

Universitário na faixa 3. No ano de 2014, o Centro Universitário recebeu 3 (três) visitas do MEC, 

sendo 2 (duas) para Renovação de Reconhecimento para os Cursos de Direito e Publicidade e 

Propaganda, e 1 (uma) para o Reconhecimento do Curso de Psicologia. De acordo com as 

diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), os referidos 

cursos avaliados apresentaram um perfil muito bom de qualidade com conceito final 4. Na 

condição de Centro Universitário, um destaque importante foi a aquisição do Campus Centro 

em novembro de 2014, e autorização dos novos Cursos da área de Engenharias, com os Curso 

de Engenharia Civil e Engenharia de Produção. Os resultados da autoavaliação do ano de 2014 

demonstraram um alto índice de satisfação do corpo discente no que se refere à infraestrutura, 

qualidade da biblioteca e corpo docente como principais potencialidades; embora tenha 

indicado os canais de atendimento ao aluno e acesso à internet como fragilidades. Em 

consequência, ações de melhorias foram propostas pela CPA e implantadas pela IES, visto pelo 

aumento no quadro da Secretaria Geral de Alunos e capacitação de pessoal para atendimento. 

Por fim, o presente Relatório constitui uma das principais ferramentas na construção de uma 

gestão acadêmico-administrativa com foco na melhoria da qualidade da educação superior, a 

fim de atender às condições necessárias para o próximo Recredenciamento do Centro 

Universitário Estácio do Ceará. 

 



 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2013 

RESUMO 

A autoavaliação no Centro Universitário Estácio do Ceará tem como objetivo orientar a 

realização de melhorias contínuas nas atividades da IES. A partir da coleta de informações, da 

análise dos resultados obtidos e do alinhamento com o PDI, ações de melhoria são propostas. A 

metodologia utilizada na pesquisa da avaliação institucional é censitária e participativa. O censo 

como o tipo de pesquisa adotado, considera a participação da comunidade discente e docente, 

para o fortalecimento da avaliação institucional, e o caráter participativo é no formato 

democrático pela comunidade acadêmica da IES. Do ponto de vista operacional, a Avaliação 

Interna é realizada por meio de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de 

Informações Acadêmicas (SIA) dos alunos e professores, que avaliam três dimensões: 

Instituição, Curso e Disciplinas. O relatório de Autoavaliação do Centro Universitário Estácio do 

Ceará foi organizado pela CPA, que apresenta os resultados da autoavaliação de 2013, propondo 

sugestões para o aperfeiçoamento da Instituição, contribuindo, portanto para a análise critica 

pela gestão e o (re) planejamento da IES. Para elaborar o presente Relatório, a CPA considerou 

as dez dimensões estabelecidas pelo SINAES, bem como os Instrumentos de Avaliação (Curso e 

IES). Para fins de publicação, os resultados da Autoavaliação são disponibilizados para os 

professores através do sistema SIA, onde o mesmo tem acesso ao resultado por turma e/ou 

disciplina para cada uma das dez questões avaliadas pelos alunos, no início do semestre seguinte 

à avaliação. Os resultados para os alunos são feitos através do site da IES, nas reuniões com os 

líderes de turma, pelas coordenações de curso, também no início do semestre seguinte a 

avaliação. A avaliação interna, juntamente com as avaliações externas, proporciona a gestão 

condições de avaliar e propor um planejamento eficaz, com estratégias de acompanhamento da 

implementação das ações propostas e a identificação dos resultados esperados em relação às 

dificuldades a serem superadas. Quanto as avaliações externas os resultados do ENADE 2012 

mostram um melhora no IGC do Centro, aumentando de 2,43 para 2,38. Esta avaliação trouxe 

resultados excelentes como a nota 4 para o curso de Recursos Humanos, porém tem-se o fato 

de o curso de Publicidade e Propaganda receber a nota 2. No ano de 2013 o ENADE teve a 

participação dos cursos da área da Saúde, do qual fazem parte 5 cursos. As visitas inloco para 

reconhecimento e/ou renovação de reconhecimento foram em número de 7, em que as 

comissões puderam comprovar as informações contidas no PPC dos cursos e ainda a autorização 

para polo de EAD. Um fato importante em 2013 foi o início das atividades da nova unidade da 

Parangaba do Centro Universitário Estácio do Ceará, conforme portaria interna Nº 02/12 de 

03/10/2012. Outro fato de grande importância foi a realização do 1º Universo Estácio evento de 

caráter multidisciplinar e que abrangeu Encontros Acadêmicos de Pesquisa e Extensão para 

debates acadêmicos, promoção dos estudos dos pesquisadores, integração da pesquisa. Este 

Relatório constitui-se, portanto, em uma ferramenta essencial na construção de uma gestão 

acadêmico-administrativa dinâmica e moderna. 

 


