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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO-CPA/CESAC 

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2011 

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO  

Nome/ Código da IES: 0668 

Caracterização de IES: Instituição privada, com fins lucrativos. Centro Universitário   

Estado: Amazonas                                                                          Município: Manaus 

 
Composição da CPA 

Nome (assinalar, com um *, o nome do 
presidente da CPA) 

Segmento que representa (docente, 
discente, técnico-administrativo, sociedade 

civil) 
Álvaro Cavalcante Magalhães 

 
Discente 

Antonio dos Santos Romano Docente 

Ângela Antônia Silva Costa Discente-Egresso 

Ângela Maria Anveres Ferreira da Fonseca Técnico-Administrativo 

Carlos Maurício de Miranda Corrêa Sociedade Civil Organizada 

Francisco José Souza Bezerra* Docente 

George Gleydeson da Silva Sena Discente 

Loreta Cabral Botelho Discente-Egresso 

Luciane de Jesus Carioca Discente 

Mara Silva Aunário Discente 
Samuel Appenzeler Docente 

Ida Carmen Lima dos Reis Técnico-Administrativo 

Soranda Tabosa de Carvalho Técnico-Administrativo 

Período de mandato da CPA/CESAC: até Setembro de 2011.  
Ato	  de	  designação	  da	  CPA/CESAC:	  Portaria	  GR	  n.º	  002/2010,	  de	  01/09/2010.	  
Coordenação	  de	  Execução	  da	  Avaliação	  	  Institucional.	  
Profª	  Aline	  Santos	  Monteiro,Msc.	  
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APRESENTAÇÃO 

 

   A avaliação Institucional do CIESA é consubstanciada em um Programa 

com objetivos, diretrizes, metas, estratégias e ações, dentre outros elementos, 

os quais são avaliados sob a ótica da eficiência, da eficácia e da efetividade. 

Metodologicamente, cada etapa deste programa visa compatibilizar os 

juízos de valor emanados pelos membros da Comunidade Acadêmica: docentes, 

discentes, equipe técnica e comunidade, de forma interativa e participativa. 

Ademais, os resultados apresentados são utilizados como ferramentas de 

tomada de decisão pelos gestores do CIESA, de modo a refletir as mudanças e 

preferências dos atores envolvidos no processo, dentro de diretrizes técnicas e 

pedagógicas as quais possam garantir o nível da qualidade de ensino e o 

efetivo processo educacional. 

Contudo, a avaliação deste processo envolve uma magnitude de 

procedimentos que requerem um nível de envolvimento de todos os atores, 

dado que a utilização das tecnologias que são disponibilizadas para a avaliação 

requer atitudes proativa de todos os avaliadores. 

Deve-se salientar que durante o ano de 2011, diversas estratégias foram 

conduzidas no sentido de garantir o processo avaliativo, no entanto somente 

disponibilizar o sistema não garante o máximo de otimização dos resultados, 

uma vez que o ato em si de avaliação é voluntário. 

Os resultados apresentados neste Relatório são coerentes , não somente 

com as aspirações dos envolvidos no processo e que serão beneficiados com as 

tomadas de decisões , mas sobretudo pelo ganho educativo para 

implementação de estratégias e ações que possam consolidar o alto nível 

educacional que é missão primordial do CIESA. 
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1.DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome/Código da IES: 0668 

Caracterização da IES: Instituição privada, com fins lucrativos denominada de 

Centro universitário 

Sigla da Instituição: CIESA 

Endereço: Rua Pedro Dias Leme, no. 203 

Bairro: Flores 

CEP:69058-818 

Município: Manaus 

Estado: Amazonas 
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2.ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

 

MANTENEDOR 

Prof. Luiz Antônio Campos Corrêa 

 

REITOR   

Prof. Valdecir Antônio Simão, Ms  
 

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRATIVO  

Daniel Vieira Corrêa 
 
PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO 

André Luiz Costa Corrêa 
 
PRÓ-REITORA PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 

Maria de Fátima Miranda Rodrigues 

 

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Luiz Arthur Costa Corrêa 
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3.COORDENAÇÕES DE CURSOS 

 
Coordenação do Curso de Administração 
Elódia Dolores de Andrade Tanouye 
 
Coordenação do Curso de Ciências Econômicas, Cursos Sequenciais e Cursos 
Técnicos 
Samuel Appenzeller 
 
Coordenação do Curso de Ciências Contábeis 
Francisco José de Souza Bezerra 
 
Coordenação do Curso de Ciência da Computação 
Edjander de Souza Mota 
 
Coordenação do Curso de Comunicação Social em Habilitação em Relações 
Públicas 
Lyvia Fabiana Moutinho Lyra 
 
Coordenação do Curso de Direito 
Andrea Lasmar de Mendonça Ramos 

Coordenadora do Curso de Gestão Pública 
Elódia Dolores de Andrade Tanouye 
 

Coordenadora do Curso de Gestão Qualidade 
Elódia Dolores de Andrade Tanouye 
 

Coordenadora do Curso de Pedagogia 
Flávia Pereira Carvalho 
 
Coordenadora dos Cursos e Secretariado Executivo e Turismo 
Luzanira Muniz de Almeida 
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4.OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO 

 

• Analisar com clareza e objetividade, os principais aspectos que docentes, 

discentes e técnicos administrativos informaram encontrar na avaliação 

institucional/CIESA. 

 

• Fornecer elementos que subsidiem a tomada de decisão no CIESA a 

partir dos problemas analisados e suas possíveis soluções. 

 
• Sugerir ideias estratégicas e orientadoras  para o planejamento 

administrativo, pedagógico e de gestão. 

 

5.CARACTERIZAÇÃO DO CIESA 

    O CIESA é uma instituição de ensino e neste contexto insere-se no processo 

de avaliação institucional preconizada pelas diretrizes normativas do MEC. 

Primordialmente tem um eixo-norteador da qualidade de ensino e para tanto 

considera a avaliação institucional o principal instrumento de tomada de 

decisões e de aprimoramento da qualidade de ensino. 

     O CIESA – Centro Universitário de Ensino superior do Amazonas é fruto do 

idealismo de um grupo de amazonenses que há décadas atua na área de 

ensino, mais precisamente, desde 30 de junho de 1974. 

    As atividades do CIESA tiveram início no ano de 1986, quando os  cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Cie6encias Econômicas foram autorizados. 
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     Valorizando a qualidade do ensino, a lisura nos procedimentos 

administrativos e a formação de profissionais qualificados para atuar no 

mercado exigente e globalizado dos tempos atuais, o CIESA expandiu-se, 

investindo não só em laboratórios específicos para os curso, biblioteca e em 

outras instalações físicas, para oferecer melhores condições de aprendizagem, 

mas, sobretudo, na qualificação do corpo docente, estimulando e auxiliando 

seus professores a ingressarem em cursos de pós-graduação, a fim de manter 

o compromisso social de seus fundadores. 

      Nas mais de duas décadas de exist6encia do CIESA, outros cursos em Nível 

Superior passaram a ser oferecidos à população amazonense. 

    O CIESA em 2011 tinha 9 cursos de graduação, 10 cursos tecnológicos e 4 

cursos sequenciais. 

     No que se refere aos discentes e docentes do CIESA em 2011 tinha 4470 

alunos e 201 professores. 

     Cursos e programa de pós-graduação foram implementados para aprimorar 

a formação de sua comunidade no ano de 2011, inserindo-os nas reais 

necessidades do mundo moderno que exige, cada vez mais, profissionais 

atualizados e competentes para o desenvolvimento de suas atividades, sendo 

capazes de aliar teoria e prática, na busca das soluções dos problemas que 

encontram no cotidiano. 

    O CIESA inaugurou uma nova fase em sua existência ao assumir a formação 

específica, por meio de cursos sequenciais, procurando fazer com que estes 

atendessem a uma nova demanda do mercado profissional. 

     Colabora o CIESA com a modernização do atendimento ao público a que se 

destina, a partir da inserção de novas formas de atuar com o público objeto da 

formação, visando a valorização e desenvolvimento da capacidade do ser 

humano. 
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5.1 MISSÃO 

Educar com qualidade, visando ao desenvolvimento sustentável da Amazônia 

ocidental e ao bem-estar social. 

 

5.2 VISÃO 

    Ser reconhecido como um centro universitário de referência regional pelo 

(a): 

a) Qualidade do ensino e compromisso do corpo docente; 

b) Consolidação de competências institucionais para o desenvolvimento de 

linhas de pesquisa; 

c) Responsabilidade social com o seu entorno; 

d) Qualidade e excelência da gestão acadêmica e administrativa; 

e) Profundo comprometimento ético-social de inclusão; 

f) Compromisso com o conhecimento das tecnologias por meio de 

processos de cooperação e parceria com o mundo do trabalho; 

g) Desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão; 

h) Procedimentos gerenciais contemporâneos na busca de um resultado 

coletivo 

i) Discussão dos problemas da Amazônia e da sociedade do país, da 

região, de suas instituições e do seu povo 

j) Busca contínua da melhoria dos serviços oferecidos para a satisfação da 

sociedade 

 

5. 3 MODELO EDUCACIONAL DO CIESA 

 

      O CIESA, com propósitos voltados  para uma inegável consciência 

amazônica e acreditando na inteligência da juventude, impulsionando seus 
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anseios vocacionais, sustenta-se em três pilares: Qualidade, Organização e 

informação. 

    A Qualidade que serve para orientar, avaliar e retroalimentar 

sistematicamente as suas ações. 

    A Organização que, marcada pela qualidade de ensino dos cursos em 

funcionamento na IES, vem administrando com modernidade, rompendo com a 

burocracia, levando em conta procedimentos gerenciais contemporâneos na 

busca de um resultado coletivo que premie a excelência acadêmica, revertendo 

em uma formação com profundo comprometimento ético-social. 

     A Informação que, fundamentando a adoção de decisões estratégicas para 

o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, abre espaço para a 

discussão dos problemas da Amazônia e da sociedade do País, da região, de 

suas instituições e do seu povo. 

    Este é o compromisso político, público e social e a base do modelo 

educacional que esta IES vem assumindo no Estado do Amazonas, 

referendando a opção por um modelo de formação educacional comprometido 

com o conhecimento das tecnologias, bem como com a verificação crítica do 

papel que estas desempenham no mundo atual, permitindo, assim, que o seu 

formando, ao dominar o saber próprio da formação perseguida, tenha também 

presente a sua responsabilidade social para com o seu entorno. 

 

5.3 ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

 

 A Biblioteca do CIESA, denominada de André Araújo, é centro de 

referência para professores e estudantes. Possui 60.446 itens que foi 

organizado de modo a atender os currículos dos cursos 

        Tem como finalidade disponibilizar este acervo à comunidade acadêmica, 

garantindo o acesso, por meio de identificação do catálogo on-line ou 
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disponibilidade direta na biblioteca. No ano de 2011 foram realizados 10.340 

empréstimos domiciliares, possibilitando a ampliação do conhecimento, tanto 

do ponto de vista cultural como nas matérias específicas de cada área de 

formação. 

    A biblioteca possui 3476 usuários treinados, que podem acessar o sistema 

LIFE, para identificação de títulos para desenvolvimento da capacidade de 

pesquisa e aumento do nível de conhecimento. 

 

  

6.METODOLOGIA 

         No processo metodológico considerou-se a avaliação institucional como 

um mecanismo imprescindível de conscientização e de compromisso com o 

planejamento e o estabelecimento de metas, para a melhoria da qualidade, da 

democratização e da transparência com objetivo de dar visibilidade da gestão 

do CIESA. 

       Inserida, nesse contexto a Comissão tomando como base o limiar do PDI 

em 2012 definiu os aspectos institucionais a serem avaliados em 2011, com a 

finalidade de subsidiar as decisões e os propósitos da instituição no seu 

compromisso com as questões sociais e com a inserção regional. 

     Diante dessa compreensão, o desenvolvimento do arcabouço programático 

da avaliação institucional de 2011, alicerçou-se em três componentes 

fundamentais: 

a) Seminário de Avaliação institucional de 2011; 

b) Efetivação das metas, ações, resultados esperados e impactos; 

c) Resultados da Avaliação Institucional (auto-avaliação) 

      Cabe indicar, que a avaliação em seu sentido pleno não utilizou única e 

exclusivamente um instrumental metodológico. Delineou-se dessa forma, tanto 

para o Seminário de Avaliação Institucional, quanto para a explicitação das 
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propostas estratégicas efetivadas através de metas/ações e 

resultados/impactos concernentes aos objetivos alcançados no PDI 2008/2012, 

nos seguintes aspectos: 

a) Melhorar o desempenho discente; 

b) Reorganização do Centro Universitário; 

c) Política de Recursos Humanos; 

d) Projetos de divulgação do centro Universitário; 

e) Expansão e melhoria dos serviços prestados pela biblioteca; 

f) Adequar a infra-estrutura às necessidades advindas da expansão 

     No que se refere as metas/ações, bem como os resultados 

esperados/impactos, é importante ressaltar que as mesma possibilitam desta 

maneira dispor e organizar as bases de planejamento e atuação e devem 

orientar em torno do que é importante para superar as limitações e os 

problemas existentes. 

     Desta forma, considerando os objetivos e a abrangência da avaliação 

institucional o CIESA, desde 1996 vem desenvolvendo atividades de avaliação, 

utilizando a experiência acumulada, demonstrando não só a preocupação com 

o processo ensino-aprendizagem, mas de instituir uma cultura organizacional 

voltada par a avaliação participativa e educativa, alicerçada em indicadores não 

só quantitativos, mas primordialmente em indicadores de qualidade. 

       Ressalta-se que o panorama de avaliação institucional do CIESA de 2011, 

teve carácter amplo e abrangente do sistema de ensino e dos processos de 

gestão, constituindo-se em uma reflexão e direccionamento para um 

planejamento orientado para efetivação dos resultados educacionais com foco 

na qualidade do ensino e na aprendizagem dos alunos. 

 

 

  7.SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2011 
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        O Seminário de Avaliação Institucional de 2011 do CIESA  , contou com a 

participação  de 300 representantes da comunidade acadêmica do CIESA. 

     O evento realizado ilustra a consistência do processo de avaliação do 

CIESA, contribuindo para identificar lacunas e realizações exitosas realizadas. 

De maneira que contribui para o monitoramento do progresso educacional 

evidenciando de maneira explicita, os produtos e resultados efectivados ao 

longo do ano de 2011. 

     A construção metodológica desse Seminário focalizou a avaliação 

institucional do CIESA, concernente ao ano de 2011 de modo a identificar as 

questões apropriadas e os dados relevantes necessários para a tomada de 

decisão e condução dos ajustes necessários.  

    Assim, é possível afirmar que este evento é uma representação da realidade 

que ajuda a compreender os avanços e entraves, e por outro lado fornece 

informações que asseguram revisão de processos e tomada de decisões. 

 

7.1.OBJETIVO DO SEMINÁRIO 

         O Seminário de Avaliação institucional do CIESA de 2011 teve como 

propósito envolver os atores da comunidade acadêmica do CIESA no processo 

de revisão, aperfeiçoamento e formulação das ações e metas para o PDI – 2013 

– 2017. 

 

7.2PROGRAMAÇÃO 

 

TEMA: DOS OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL AO PDI. 

APRESENTAÇÃO: O sistema de auto avaliação do CIESA é um instrumento de 

avaliação que subsidia o planejamento e a gestão institucional, num processo 

participativo de discussão e compromisso com a sua missão e dos meios para 
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promovê-la. Desta forma contribui substancialmente para a elaboração, 

implantação e acompanhamento do seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

– PDI. 

         Assim sendo, este seminário, tem o propósito de envolver os atores da 

comunidade acadêmica do CIESA no processo de revisão, aperfeiçoamento e 

formulação das ações e metas para o PDI – 2013 – 2017. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

8h – Abertura do evento 

8h30 – 1º momento. 

           Palestra: Execução e Impactos do Plano Institucional de melhorias 

Acadêmicas do CIESA, período 2008 / 2012 

           Prof. Valdecir Antônio Simão – Reitor do CIESA. 

9h30 – 2º momento. 

           Reuniões de grupos: Perspectivas da Comunidade Acadêmica do CIESA 

para o PDI 2013 – 2017. 

          1ª parte – Preparação da proposta do grupo; 

a. Qualidade e Expansão do Ensina. 
b. Pesquisa e Produção Cientifica. 
c. Extensão: Relações com a Sociedade. 

1. Responsabilidade Social. 
d. Recursos Humanos: Capacitação e Valorização. 
e. Infraestrutura Física e Tecnológica. 
f. Auto avaliação Institucional. 
g. Acompanhamento de Egressos. 
h. Investimento e Sustentabilidade Financeira. 

             2ª parte – Apresentação, discussão e consolidação do documento final 

na plenária. 

12h – Encerramento. 
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8.3 .METODOLOGIA DOS TRABALHOS DE GRUPO 

      
      O Trabalho nos grupos foi baseado na palestra: Execução e Impactos do 

Plano Institucional de melhorias Acadêmicas do CIESA, período 2008 / 2012, 

proferida pelo Prof. Valdecir Antônio Simão – Reitor do CIESA e no processo de 

revisão, aperfeiçoamento e formulação das ações e metas para o PDI – 2013 – 

2017, nos seguintes eixos temáticos: Qualidade e Expansão do Ensino, Pesquisa 

e Produção Científica, Extensão: Relações com a Sociedade, Responsabilidade 

Social, Recursos Humanos: Capacitação e Valorização, Infraestrutura Física e 

Tecnológica, Institucional, Auto Avaliação  Institucional,, Acompanhamento de 

Egressos e Investimento e Sustentabilidade financeira. 

7.3.1 Orientações Gerais 

     Os grupos tem a seguinte composição representativa de cada seguimento 

da comunidade acadêmica: Coordenadores de Curso, Docentes, Discentes, 

Técnico-Administrativo. 

 

 7.3.2 Orientações para os Grupos 

 

a) Os trabalhos de grupo terão duração de 01h00min hora 

b) Cada grupo no inicio dos trabalhos deverá eleger um Coordenador do 

Grupo e um Relator 

c) Coordenador de Grupo será o articulador dos trabalhos, bem como 

deverá coordenar as atividades em relação ao tempo.  

O  Coordenador  terá  o  papel  de  facilitação  do  debate,  

orientando  para  o  foco  da  discussão . Deve garantir que o 

debate não se restrinja apenas a priorização e propostas, mas que 

a elaboração das mesmas se fundamente nos aspectos 
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fundamentais para o planejamento e a gestão institucional do 

CIESA 

d) Relator de Grupo será responsável pelo registro das discussões, 

elaboração das propostas e apresentação dos resultados dos trabalhos. 

O relator  é responsável pela apresentação  do  grupo na plenária. 

Esta  apresentação  se  restringirá  às  propostas  priorizadas  

pelos  grupos.  Cada  relator  de  grupo terá no 10 minutos para a 

apresentação. 

e) A metodologia  dos trabalhos de grupo é flexível,  cabendo  ao  

coordenador garantir a fala e debate de todos participantes.  

 

7.3.3 Plenária de apresentação 

 

a) Apresentação do resultado dos trabalhos de grupos 

b) DEBATES E ENCERRAMENTO 

 

7.4. INSTRUMENTOS DO TRABALHO DE GRUPOS 

SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTIUCIONAL CIESA 2011 
 

 PROPOSTAS 
DE REVISÃO 

PROPOSTAS DE 
IMPLANTAÇÃO O QUE 

PRECISA SER 
MANTIDO 

I - QUALIDADE E 
EXPANSÃO DO ENSINO    
II - PESQUISA E 
PRODUÇÃO CIENTIFICA    
III- EXTENSÃO: 
RELAÇÕES COM A 
SOCIEDADE     
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 
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IV - RECURSOS 
HUMANOS: CAPACITAÇÃO 
E VALORIZAÇÃO    
V - INFRAESTRUTURA 
FÍSICA E TECNOLÓGICA 
 
 

   
VI -AUTO-AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 
    
VII - ACOMPANHAMENTO 
DE EGRESSOS    
VIII - IX - INVESTIMENTO 
E SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA 
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7.5 RESULTADOS DOS TRABALHOS DE GRUPO 

GRUPO I 

 

COMPONENTE : Qualidade e Expansão do Ensino 

Obs: o grupo optou em fazer discussão de aspectos não concernentes 

a temática proposta 

PROPOSTAS  DE REVISÃO 
a) Rever o desenvolvimento do trabalho de atendimento da Secretaria 

b) Implementar a manutenção do Ar condicionado 

c) Ampliar Lanchonete: atendimento com pouca gente 

d) ampliar número de funcionários na Secretaria: pouca gente para tender 

PROPOSTAS  DE IMPLANTAÇÃO 
a) Faixa para pedestre 

b) Sinalização 

c) Caixa de sugestão ou “Link” para sugestões no sistema life 

d) Internet Wireless 

e) Carteira de identificação (segurança) 

f) Colocar catracas eletrônicas 

g) Sala de estudos nos blocos 

h) Banheiros no 3º. Andar 

i) Sistema de som para professores nas salas de aulas com muito alunos 

j) Passarelas cobertas entre os blocos A e D 

k) Fazer convênio com as empresas para realizar visitas técnicas 

disponibilizando o meio de transporte. 

 

O QUE PRECISA SER MANTIDO 
 

a) Manter o sistema de avaliação 
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b) Revisão de conteúdo para os ingressantes que entraram depois 

c) Programa para motivar os alunos para o ENADE por parte dos 

professores 

d) Acesso ao Reitor por parte dos alunos e inclusive aumentar ( audiência 

com o Reitor) 

GRUPO II 

 

COMPONENTE : Pesquisa e produção científica 

Obs: o grupo optou em fazer apenas  propostas de implantação 

 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO 
 

a) Implantação de revista 

b) Premiação para os trabalhos de conclusão de curso: 1º. (100%), 2º. 

(75%) e 3º. (50% ) na bolsa de Pós. 

c) Criar uma comissão para premiar os melhores. Com isso, os alunos, 

serviria de estímulo e reconhecimento. Para Instituição, junto ao MEC 

seria vista com uma visão mais positiva. 

 

GRUPO III 

 

COMPONENTE: Extensão: Relações com a Sociedade e Responsabilidade 

Social 

PROPOSTAS  DE REVISÃO 
 

a) Divulgação interna e externa das Semanas Específicas de eventos com 

participação de todos os cursos, com divulgação antecipada 

b) Atribuição para cada curso (coordenação) 
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a. -Natal 

b. -Crianças 

c. -Ambiental 

d. - Responsabilidade social 

e. - Segurança 

f. - Logística 

c) Fusão do projeto amor pela Vida com o Dia da Responsabilidade social 

a. - Drogas 

b. -Segurança doméstica 

c. DST 

 

PROPOSTAS  DE IMPLANTAÇÃO 
 

a) Ação ambiental: 

a. -Trabalho interno com informação e ação de coleta seletiva e 

resíduos sólidos 

b. -Externo – Comunidade, educação para a coleta seletiva pública 

b) Dia da criança educativo com temáticas envolvendo cursos com ênfase 

nos pais, integrando todos os cursos tecnológicos 

c) Natal solidário com adoção de crianças dos lares carentes mediante 

cadastro com participação de todos os cursos 

d) Cursos de extensão para cada curso – cada curso propor cursos de 

extensão universitária e curso livres com participação da comunidade 

acadêmica e sociedade 

O  QUE PRECISA SER MANTIDO 
 

a) Festa Junina 

b) Inclusão Digital 
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GRUPO IV 

 

COMPONENTE : Recursos Humanos: capacitação e valorização 

Obs: o grupo optou em fazer propostas globais. Não utilizou o 

instrumento metodológico dos trabalhos de grupo 

 

PROPOSTAS  
 

a) Curso de Técnicas de Atendimento ao Público- Secretaria 

b) Treinamento pessoal administrativo para melhor desempenho das 

atividades, em cima de procedimento documentador. 

c) Premiar boas práticas de alunos, funcionários e professores 

d) Implementar Plano de Monitoria para interação aluno/docente 

e) Manter divulgação de oportunidades de trabalho e estágio em mural com 

avisos. 

f) Ciclo de palestras e oficinas para a Comunidade Interna e Externa 

g) Capacitação docente sobre Ética e Comportamento em classe 

h) Sala de professores para atendimento fora de classe em tempo integral ( 

orientações, pesquisa e ensino)  

i) Incentivo à produção científica, artigos, congressos e revistas para 

docentes e alunos (integrais) 

j) Plano de Visitas Técnicas à empresas – cronograma e interação com as 

empresas. 

k) Criação de um sistema de avisos com comunicação direta tipo Bocão 

(autofalantes nas salas de todo o CIESA), para informações relevantes 

l) Cria “Linha Direta” entre alunos e professores para melhorar o 

relacionamento 
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m) Aumentar a ênfase nas apresentações de alunos em classe ( sistema de 

avaliação dá pouca ênfase – só um ponto) 

n) Parcerias para Cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado com 

apoio aos professores que estudam fora. 

o) Instituição do Prêmio Taylor-Fayol para  incentivar alunos de 

Administração 

p) Incentivo à Leitura Acadêmica e promoções sobre a importância da 

leitura 

q) Reconhecimento professores/alunos com produção  

acadêmica/publicações científicas, congressos e seminários 

r) Desenvolver apoio aos alunos com deficiência em trabalhos, oratória, 

metodologia. 

s) Divulgar mais o NAPPO 

GRUPO V 

 

COMPONENTE : Infraestrutura Física e tecnológica (GRUPO A) 

 
PROPOSTAS  DE REVISÃO 
 

a) Laboratórios de Gastronomia com: 

- Revisão do Espaço Físico 

- Revisão de equipamentos e utensílios (quantidade) 

- Revisão da climatização 

- Revisão de higienização e limpeza do laboratório 

- Manutenção dos equipamentos 

- Aquisição de novos livros voltados para a área gastronômica 

- Limpeza dos ar condicionados das salas 

- Reforma dos banheiros do bloco E e Bloco G 
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- Serviço de manutenção da empresa de limpeza é deficiente e falta 

identificação, postura e material. 

- Sistema de Som 

b) Laboratório Bloco D de informática 

c) - Expansão do laboratório de informática Bloco H 

d) Aumento do número de computadores 

e) Revisão do monitoramento da segurança 

f) Mudança do quadro de posição (sentido oposto à porta) 

g) Reforma do apoio da carteira 

h) Revisão da biblioteca  

i) Atualização dos livros 

j) Revisão dos bebedouros 

k) Melhorar acesso ao life 

l) Melhorar a infraestrutura da Secretaria/tesouraria 

 

PROPOSTAS  DE IMPLANTAÇÃO 
 

a) Novas tecnologias no laboratório de gastronomia: forno 

combinado, frízeres, geladeiras, novas bancados, armários para 

material de uso pessoal e de aula. 

b) Instalação de vestuário com banheiros exclusivos com chuveiros 

c)  Instalação de primeiros socorros (uma sala) 

d) Implantação do controle de entrada nas salas 

e) Para melhoria da segurança: catraca e carteirinha do curso 

f) Uma nova lanchonete para diversificar o lanche e haver 

concorrência 

g) Coleta seletiva na área da cantina 

h) Implantação de Pós-graduação 
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i) Implantação de uma sala de informática no Bloco D 

j) Implantação no sistema de pagamento Credito e Débito 

k) Passarela coberta de acesso do Bloco D ao Bloco A 

l) Implantação de uma nova reprografia com preços acessíveis com 

xerox colorida 

m) Laboratório do curso de Administração 

 

O QUE PRECISA SER MATIDO 
 

a) A infra estrutura deve ser mantida somente com melhorias 

b) Manter o life 

 

GRUPO VI 

COMPONENTE : Infraestrutura Física e tecnológica (GRUPO B) 

 

PROPOSTAS  DE REVISÃO 
 

a) Treinamento e capacitação pessoal para limpeza e higienização do 

laboratório 

b) Tomadas em sala de aula e concertos de cadeiras 

c) Manutenção de ar condicionados 

d) Banheiros com chuveiro 

e) Aumentar número de armários na Gastronomia para colocar roupas e 

objetos 

f) Sala de estudos nos blocos 

g) Laboratório de computação ir para o bloco A 

h) Computadores do Curso de Computação e troca de computadores que 

não funcionam 
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i) Aumentar quantidade de livros existentes na biblioteca para pesquisa 9 

mais atualizados) 

j) Manutenção dos bebedouros e limpeza (bebedouros) 

k) Manutenção do data show (equipamentos em geral) 

l) Colação de grau em outra área ou área maior ( auditório não comporta 

número de pessoa) 

m) Cantina não atende a demanda 

n) Sala de estudo no blocos de Direito 

 

PROPOSTAS  DE IMPLANTAÇÃO 
 

a) Carteiras e mesas fortes 

b) Higienização do laboratório de gastronomia 

c) Cadastro dos alunos para segurança e iluminação 

d) Catraca eletrônica 

e) Corredor coberto entre os blocos até a saída 

f) Limpeza especializada nas geladeiras (gastronomia) 

g) Loja de conveniência como drogaria 

h) Caixa 24 horas 

i) Copiadora que cobre preço menor 

j) Coleta seletiva (companha) 

 

O QUE PRECISA SER MANTIDO 
 

a) Acolchoamento e ergonomia (cadeiras) 

b) Coordenação de Administração 

c) Professores 

d) Acesso ao Reitor 
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GRUPO VII 

 

COMPONENTE: Auto-avaliação Institucional 

 

PROPOSTAS  DE REVISÃO 
 

a) Retorno da auto-avaliação 

b) Retorno das melhorias (deveria aparecer no portal do Ciesa: o que 

alcançou, o que não alcançou e porque algumas não foram alcançadas) 

c) O coordenador deve orientar o aluno na proposta de avaliação: se o 

aluno não levar a avaliação a sério deve ser chamado pela coordenação 

de curso 

PROPOSTAS  DE IMPLANTAÇÃO 
 

a) Deve continuar on-line. Continuar o Life 

b) Ampliar para 3 meses o período de avaliação ( 2º. Semestre fechar em 

novembro – para evitar que os alunos que fiquem em NEF façam 

punição ao professor)) 

c) Coordenador deve orientar o aluno para preencher o questionário – não 

colocar 000 ( não preencher de qualquer forma) 

d) Período de avaliação ser agosto, setembro e outubro 

e) O ato da avalição deve ser obrigatório, ou seja, preencher a avaliação 

institucional – que fique atrelado a impressão do boleto 

f) Haja responsabilidade por parte do aluno ao preencher o questionário de 

avaliação 

O QUE PRECISA SER MANTIDO 
 

a) O sistema Life precisa ser mantido 
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GRUPO VIII 

 

COMPONENTE: Acompanhamento de Egressos 

Obs: o grupo optou em fazer propostas globais. Não utilizou o 

instrumento metodológico dos trabalhos de grupo 

 

PROPOSTAS  
 

a) Fazer anualmente um encontro com os ex-alunos (festas, ciclo de 

palestras mostrando o que foi efetuado na área, intercâmbio de 

informação), divididos por área. Semana de aniversário do CESA. 

b) Ter um meiling com os contatos dos alunos. Com todos do antes e 

agora( cadastro do e-formandos) . Por exemplo: telefone, e-mail e 

contatos de redes sociais 

c) Fazer uma carteirinha para que o egresso possa frequentar a biblioteca, 

possa emprestar livros, etc. 

d) Cartinha de “Feliz Aniversário” para todos 

e) Fazer corrida dos egressos: campeonato de ciclismo 

f) Todas as datas comemorativas da profissão fazer uma mensagem e 

mandar para os egressos e convidá-los para um evento direcionado. 

g) Ter uma pessoa responsável pela comunicação com os egressos. 

Coordenação para os egressos. 

h) Cartão para ex-alunos ( participação na biblioteca) 

 

GRUPO IX 

 

COMPONENTE: Investimento e sustentabilidade financeira 
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PROPOSTAS  DE REVISÃO 
 

a) Manutenção da infraestrutura dos laboratórios e das salas de aula 

b) Limpeza dos blocos e banheiros 

c) Atualizar o sistema de alimentação das carteiras de passe estudantil 

(SINETRAM) 

d) Reativar o laboratório de pesquisa on-line (Bloco F) 

e) Segurança 

PROPOSTAS  DE IMPLANTAÇÃO 
 

a) Workshops, palestras, feiras abertas ( para mostrar trabalhos e capacitar 

pessoas) 

b) Cursos de extensão (todos autossustentáveis) 

c) Divulgação mais intensa de todos os cursos oferecidos pela instituição 

d) Implantação de rede de wireless para todos os alunos em áreas de 

convivência 

e) Expansão dos laboratórios de práticas 

f) Abertura de mais lanchonetes 

g) Enfermaria para primeiros socorros 

h) Atualização do acervo a cada 2 anos, pelo menos 

O QUE PRECISA SER MANTIDO 
 

a) Valorização dos profissionais 

b) Atendimento e método de empréstimo de livros na biblioteca 

c) Professores qualificados 

d) Negociação das pendências financeiras 
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    Conforme, pode-se observar no resultado dos trabalhos em grupo, os dados 

são relevantes e constituem elementos básicos que subsidiarão o planejamento 

dos próximos anos. É importante salientar que a IES lida com processos de 

aprendizagem que envolve elementos variados e diversas interpretações, mas 

é fato que há um retorno social importante. 

      Ressalta-se que apesar dos aspectos concernentes à qualidade do 

atendimento explicitada por alguns grupos, no presente há uma preocupação 

por parte da Instituição de investir em programas de qualificação apropriada 

para cada situação, de modo que as dificuldades possam ser superadas e que 

em futuro próximo ocorra melhoria e superação desta problemática. 

      É importante destacar que o Seminário de Avaliação Institucional do CIESA 

proporcionou informações relevantes quanto aos pontos fortes e limitações. 

Portanto, é entendimento da instituição que todas as informações aqui 

descritas são úteis, e se caracterizam como desafios a serem enfrentados. 

Nesse sentido, surge a necessidade de desenvolver estratégias de intervenção 

que oportunizem melhorias nos entraves e potencializem as ações que foram 

explicitadas como aspectos positivos para a comunidade acadêmica. 

     O Seminário em referência, buscou diferentes visões dos principais 

interessados no processo avaliativo do CIESA, o que implica em diferentes 

construções à respeito de cada dimensão avaliada, num processo dialético e 

participativo 

    Desse modo, as proposições indicadas subisidiarão a organização 

institucional e a definição de estratégias de modo a garantir a melhoria 

contínua dos indicadores de qualidade, priorizando: 

a) Desenvolvimento de ações e serviços que garantam a equidade e a 

acessibilidade aos membros da comunidade acadêmica; 

b) Oferta de ações e serviços adequados às necessidades demandadas e 

priorizadas; 
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c) Priorização das melhores alternativas para as demandas solicitadas, 

considerando a disponibilidade técnica e os recursos disponíveis 

d) Implementação de um processo de monitoramento dos processos de 

gestão, técnico e administrativo 

e) Participação efectiva da comunidade acadêmica na formulação do PDI 

2013-2017. 

   Estas são questões importantes que deverão constituir as bases da 

concepção e processos de  gestão do CIESA, de forma conjunta e integrada 

com os membros da comunidade académica, de modo que os mesmos 

participarem efectivamente do processo de planejamento. 

 

8.CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO AVALITIVO: EFETIVAÇÃO DAS 

METAS,AÇÕES, RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 

       Esta etapa refere-se a apresentação , divulgação e análise do relatório do 

PDI do CIESA, expressando um balanço crítico dos resultados alcançados em 

termos de melhoria da qualidade, das ações de natureza administrativa, 

política, acadêmico-pedagógica e técnico científica. 

8.2 OBJETIVOS ALCANÇADOS 

 

Objetivos Metas/Ações Situação 

 

 

Melhorar o 
desempenho 
discente 

 

- Estabelecer sistema de elaboração e 
provas no padrão ENADE e 
CONCURSOS 

- Criar simulados para 
acompanhamento do nível de 
aprendizagem do aluno 

- Foi implantado sistema padrão de 
elaboração de provas 

- Foram realizadas ação de capacitação, 
através do Curso de Pedagogia do CIESA, 
com o Corpo Docente no novo sistema de 
elaboração de provas. 

- Foram criados simulados 
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- Implantar os NDE dos cursos e 
fortalecer as comissões de Curso 

- O NAPPO acompanhar 
sistematicamente o desempenho dos 
alunos 

 

 

 

 

 

 

- Criação do programa de monitoria; 

 

- Ampliação de Convênios para estágio 

 

 

 

 

- Todos os cursos possuem NDE e as 

Comissões de Curso atuam na forma 

regimental, registradas em Atas de 

Instalação; 

 

- O NAPPO iniciou ações junto a 
professores e alunos com vista a 
sensibilização das ações do NAPPO no 
processo ENSINO-APRENDIZAGEM. 

- Implantaram-se ações sistemática com as 
Coordenações de Cursos, Professores e 
aluno, na modalidade de atendimento 
individual inicialmente e em 2012 ampliarão 
essas ações. 

- Programa criado e em implantação. 

 

Foram firmados convênios com empresas 
do segmento da indústria, comércio e 
serviços, bem como com órgãos 
governamentais e do terceiro setor. 

Aplicação de formulários de 
acompanhamento dos instrumentos de 
avaliação da aprendizagem 

 

Reorganizaç
ão do Centro 
Universitário 

 

 

- Adequar os documentos legais à nova 
estrutura do Centro Universitário e 
implantação das estruturas acadêmica 
e administrativa 

- Consolidar a Avaliação Institucional 

- Padronização de impressos, agilizando 
os procedimentos administrativos 

- Realizada a adequação acadêmica e 
administrativa para a transformação em 
Centro Universitário 

 

- Foram ampliados os indicadores do 

instrumento de Avaliação Institucional 

Realizada 
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Política de 
Recursos 
Humanos 

 

- Implantação do Plano de Carreira do 
Magistério Superior; 

 

- Acompanhamento e Avaliação do 
desempenho Docente  

- Criação do Plano de Capacitação 
Docente na docência universitária e 
busca de parceria em mestrados e 
Doutorados Interinstitucionais. 

- Implantação do Plano de Cargo e 
Salários do Pessoal Técnico-
Administrativo 

 

 

Aprovado pela Resolução CEPE n.º 6/2002 
e Homologado pela Resolução CM/SAMEC 
n.º 1/2002. Protocolado no DRT  

- Implantado 

 

- Implantado, com a realização de dois 
cursos de especialização em Docência 
Universitária com 120 vagas e em fase 
reorganização para busca de capacitação 
com mestrados e Doutorados 
interinstitucionais. 

- Aprovado pela Resolução CEPE n.º 7/2002 
e Homologado pela Resolução CM/SAMEC 
n.º 2/2002 e em fase de implantação 

- Foram subsidiado 6 bolsas para 
capacitação de docente em doutorado 

 

 

Projetos de 
divulgação 
do Centro 
Universitário 

- Organização de Eventos Internos e 
participação em Eventos Externos que 
divulguem as ações do Centro 
Universitário 

- Elaboração de folders, vídeos 
institucionais, adesivos, outdoor, 
release  institucional. 

- Realização de Eventos (Seminários, 
Fóruns, Semanas Temáticas) e divulgação 
em mídia impressa e eletrônica acerca do 
Centro Universitário.  

Expansão e 
melhoria dos 
serviços 
prestados 
pela 
biblioteca 

- Reestruturação física; 

- Ampliação do acervo bibliográfico 

- Adquiriram-se nos últimos dois anos em 
torno de R$ 500.000,00 em novos títulos e 
exemplares para a melhoria do acervo, 
além da ampliação de assinatura de 
periódicos para todos os cursos. 

 

 

 

- Implementação do Plano de 
Ampliação da Infra-estrutura física; 

- Destinação de orçamento para 

- Iniciou-se em 2011 a construção de um 
prédio com previsão para 38 salas de aula. 

- Dotação orçamentária ampliada; 
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Adequar a 
infra-
estrutura às 
necessidade
s advindas 
da expansão 

reforma e reorganização de espaços; 

- Aquisição de mobiliário, 
equipamentos e materiais. 

 

- Substituição dos computadores dos 
Laboratórios do bloco D 

- Aquisição de 30 computadores para o 
Laboratório do Bloco E 

- Instalação de Datashow em todas as salas 
(100%) 

 

8.2 METAS, AÇÕES E IMPACTOS 

 

N.º Metas/Ações Ações Resultados esperados/impactos 

 

01 

Aperfeiçoamento Programa 
de Monitoria 

Implementar ações de 
sensibilização e 
continuidade do 

Programa de Monitoria 
nos cursos. 

Revitalização do programa de monitoria 
nos cursos de graduação impactando 

na formação dos alunos, na extensão e 
iniciação científica, envolvendo 60 

discentes e 10 docentes, orientadores 
diretamente em 6 projetos de pesquisa 

e extensão. 

Desenvolvimento de 10 projetos de 
pesquisas distribuídos na área das 

Ciências sócias Aplicadas.  

 

 

02 

Contratação anual de 
professores em 

conformidade com as 
necessidades dos 
cursos/projetos e 

programas para o ensino, a 
pesquisa e a extensão, com 

análise detalhada de 
curriculum vitae, entrevista, 

testes psicológicos, 
comportamentais e aula 

didática. 

Implantar processo de 
seleção de docente 
com critérios pré-
estabelecidos de 

formação, experiência, 
desempenho didático e 

habilidades mínimas 
necessárias a um 

docente universitário. 

Foram contratados 10 professores para 
a área ambiental, pensando na 

sustentabilidade. 

 

 

 Inserção do Docente no 
quadro de pessoal da IES 

Inserção dos docentes 
quadro de pessoal do 

Atingiu-se em 2011: 
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03 

com regime de trabalho de 
20 horas e 40 horas, 
compatível com as 

atividades de classe e extra-
classe desenvolvidas, nos 

seguintes percentuais: 

Horistas: 40% 

Parcial: 20% 

Integral: 40%. 

CIESA com regime de 
trabalho de 20 horas e 
40 horas, compatíveis 
com as atividades de 
classe e extra classe 

(planejamento, 
pesquisa, extensão, 
gestão e atividades 

extra-classe)  

- Horistas: 51,75% 

- Parcial: 17,91% 

- Integral: 30,34%. 

 

 

 

04 

Incentivar a dedicação 
docente à pesquisa e à 
extensão ampliando em 

mais de 25% do seu 
orçamento e 

implementando 1 Programa 
de Iniciação Científica e 

Tecnológica. 

Implantação do Plano 
de Carreira Docente no 
qual prevê incentivos a 
participação docente 

em Pesquisa e iniciação 
científica. 

Enquadramento de dos 89 mestres e 8 
doutores. 

 

 

05 

Destinar espaço físico para 
as atividades de pesquisa e 
extensão, com a destinação 

de 2 salas com 80m². 

Destinar 
ambientes/salas 
equipadas com 

microcomputadores 
com acesso a rede de 

dados/internet 

Disponibilizado 6 salas equipadas com 
micro comutadores e acesso a internet. 

 

 

 

06 

Garantir a manutenção e 
aplicação do percentual de 

1,5% reservado no 
orçamento à aquisição de 
novos títulos e exemplares 

para atender às 
especificidade do acervo 

bibliográfico e firmar 
parcerias com redes 

nacionais e internacionais 

Foram destinado R$ 
400.000,00 para a 
aquisição de novos 

títulos, exemplares e 
periódicos 

Foi ampliado para 40 mil exemplares, 
atendendo as bibliografias básicas e 

complementares do PPC’s, 
compatibilizando o PPC e a atualização 

do acervo. 

  

 Disponibilizar, por meio dos 
currículos dos cursos de 

Revisão todos os PPC’s 
a luz das Diretrizes 

Atualização aos novos tempos e 
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07 

graduação e pós-graduação 
da IES, a formação 

humanística, teórica e 
prática interdisciplinar e 

multidisciplinar, necessárias 
ao ensino de qualidade, nos 

Projetos Pedagógicos de 
Cursos. 

Curriculares Nacionais – 
DCN, propondo, se for 
o caso, mudanças nas 
matrizes curriculares. 

exigências do mercado em todos PPC’s. 

 

 

 

08 

 

Manter um programa 
informatizado de gestão  
acadêmico-administrativa 

Implantar sistema de 
gestão acadêmica que 

disponibilize 
informações aos alunos 
pela internet, que os 

docentes possam 
realizar a digitação das 

notas, conteúdos e 
frequências dos alunos. 

Implantar sistema de 
gestão administrativa. 

 

- Melhoria na comunicação entre a 
instituição, alunos, professores e 

colaboradores. 

- Disponibilização das informações com 
maior rapidez e agilidade. 

- Diminuir o impacto ambiental com a 
redução do uso de papel. 

- Aumento da interação dos  
professores e alunos, para que 

materiais didáticos e atividades possam 
ser dinamizadas pelos sistemas 

acadêmicos 

- alimentação do sistema E-MEC pelo PI 

- relatórios gerenciais 

 

 

09 

Promover as adaptações e 
reformas necessárias nas 

infra-estruturas física, 
acadêmica e tecnológica do 

Centro, tornando-as 
compatíveis com as 
atividades de ensino 

relacionadas a cada curso 
proposto. 

 

- 4 laboratórios 
especiais. 

- reforma de 
laboratórios 

- criação de novo 
layout para os gestores 

dos cursos. 

 

- 3 novos laboratórios de informática 

- 1 laboratório comunicação social 

- 2 laboratório pedagogia 

- 1 laboratório segurança privada 

- revitalização do laboratório de Design 
de Moda 

- Revitalização do laboratório de  
Estética e cosmética 

- Revitalização do laboratório de 
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Gastronomia, espaço Goumert 

- 80 salas de aula equipadas com 
Datashow 

- instalação de condições de acesso 
para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida 

- instalação de do SOFTWARE DOSVOX, 
para deficiente visual 

- ampliação de atendimento do nr de 
alunos 

 

 

10 

Promover a integração 
entre CIESA e comunidade 

local;  

Institucionalizar 1 Programa 
de Extensão nos campos de 

saber abrangidos pelos 
cursos de graduação; 

Implantar de programa 
de Extensão que 

promova a integração 
do CIESA com 

comunidade local. 

- Distribuição de brinquedos 1.500 

- Distribuição de cestas básicas 2.100 

- 715 kit de material escolar 

- distribuição de Leite em pó: 435 Kg 

- Distribuição de massa para Mingau: 
150 Kg 

- Atendimento no Mutirão de Registro 
Civil: 10 

- Horta comunitária de especiais 
frutíferas: 100 mudas 

- Arborização de Igarape do Bindá em 
especiais ornamentais: 100 mudas 

- Atendimento a Pessoa Física – 
imposto de renda: 440 pessoas 

- Atendimento no projeto inclusão 
Digital: 80 pessoas 

- plantão tira-Dúvidas jurídicas 25 
pessoas 

- participação no dia de reponsabilidade 
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social: mobilização em torno de 2.000 
pessoas entre professores, 

pesquisadores, técnicos, funcionários, 
estudante e a comunidade do entorno, 

realização de 19 projetos e 33 
atividades promovidas. Totalizando o 

atendimento de 4.000 pessoas. 

 

 

11 

Implantar 14 cursos de 
nível superior: 5 
bacharelados e 9 

tecnológicos 

Foram autorizados 
cursos de nível 

superior: 5 
bacharelados e 9 

tecnológicos 

- institucionalização dos projetos dos 
novos cursos junto as instancias 

colegiadas 

 

 

12 

Elevar o índice de mestre 
para 60% 

Elevar o índice de doutores 
em 5% ao ano 

Desenvolver o 
programa de 

capacitação docente 

- 47% de Mestres e Doutores ( 44,23% 
de mestres e 2,77 de doutores) 

 

 

13 

Realização continuada do 
Programa de Capacitação 
Docente com aplicação de 

2% das receitas das 
anuidades e de Qualificação 
dos Funcionários Técnico-

Administrativos  

Desenvolver o 
programa de 

capacitação docente 

- Implantado, com a realização de dois 
cursos de especialização em Docência 
Universitária com 120 vagas e em fase 

reorganização para busca de 
capacitação com mestrados e 
Doutorados interinstitucionais. 

 

14 

Implementação de novas 
formas de financiamento 
viáveis ao consumidor 

Parcelamento da 
parcelada 

FIES 

Negociação em ate 16 
vezes 

- 50% de bolsa a todos os ingressantes 

- disponibilização de 2.000 vagas para a 
Bolsa Universidade da Prefeitura 

Municipal de Manaus. 

- parcerias com 20 empresas 

 

15 

Desenvolvimento dos 
trabalhos de articulação dos 
Escritórios Modelos com a 

Comunidade  

- atendimento a pessoa 
física – imposto de 

renda 

- atendimento a 440 pessoas para 
imposto de renda. 

 Aperfeiçoamento das ações Continuidade do - criação da associação dos ex-alunos 
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16 de relação com os ex-
alunos como forma de 

manutenção dos vínculos 
com o Centro e a 

conseqüente contribuição à 
ação educacional da 

Instituição 

Programa de 
Acompanhamento de 

Egressos. 

do curso de direito 

- encontros anuais em todos os cursos 
com os ex-alunos 

- manutenção e atualização do cadastro 
dos egressos 

- acompanhamento dos resultados de 
Ordem e Conselhos de classe. 

- o CIESA obteve 1º. Lugar dentre as 
IES Privadas de Manaus no exame da 

OAB 2011. 

 

17 

Proporcionar estímulo e 
apoio ao desenvolvimento 
de trabalhos científicos por 

parte dos discentes, 
especialmente quanto às 
monografias, trabalhos de 

cursos, artigos, 
proporcionando 

oportunidade de publicação 
das obras e promovendo a 

regulamentação de um 
sistema de coedição.  

Programa de Iniciação 
Científica 

- revitalização da Revista acadêmico-
cientifica do CIESA 

- Criação da editora do CIESA 

- premiação dos 3 primeiros lugares na 
classificação geral do processo seletivo; 

1º. Lugar  100% da anuidade; 2º. 
Lugar 80% da e 30% lugar 50% 

 

18 

 

Expansão e 
aperfeiçoamento do 

Programa Bolsa Trabalho 

Programa Bolsa 
Trabalho 

- curso de aperfeiçoamento aos 
bolsistas de gestão inter-pessoal, 

atendimento, com 11 bolsas. 

19 Avaliação Institucional: 
Contribuir com o 

aperfeiçoamento do 
processo de avaliação do 
CIESA e dos indicares de 
qualidade, buscando a 

eficácia e a solidificação dos 
valores e identidade do 

Continuidade do 
Programa de Avaliação 

Institucional, com 
atuação efetiva da 

Comissão Própria de 
Avaliação – CPA. 

- Potencialidades: adesão de 65% , em 
média, dos docentes ao processo de 
avaliação. Adesão, em média de 76% 

dos discentes. Registro de 6.687 
acessos aos resultados do sistema 

avaliação. Registro 658 comentários 
sobre a avaliação. 
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CIESA. 

 

Satisfação com a gestão institucional  

Aprimoramento dos serviços de apoio. 

Necessidade de melhoria Serviço de 
comunicação 

- Elaboração de relatórios da avaliação 
anual postados no E-MEC 

- Realização dos seminários de 
avaliação institucional anualmente, 

servindo de retroalimentação as ações 
do PDI. 

- Participação no ENADE 

- delineamento do perfil dos 
ingressantes 

- preenchimento do CENSUP e 
utilização dos dados na gestão 

acadêmica-administrativa 

- recebimento das comissões para 
avaliação in loco, obtendo 13 

CONCEITOS FINAIS 4 

- atualização das informações para o 
diagnóstico dos cursos 

 4 na avaliação 

 

 

9.RESULTADOS AUTO-AVALIAÇÃO:ANÁLISE DOS DADOS 

  Muito embora a avaliação institucional do CIESA tenha utilizado uma 

metodologia didática e participativa, é  convicção dessa Instituição, que o 

melhoramento dos aspectos avaliados, principalmente no que se refere ao 

processo de ensino-aprendizagem há de ser constantemente revisto. 
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    Por conseguinte, é necessário situar o verdadeiro papel da avaliação, cuja 

orientação essencial está voltada para otimizar a melhoria da qualidade de 

ensino, oportunizando participação significativa dos alunos bem como influir na 

transformação da sociedade. 

       Além do mais é compromisso primordial do CIESA melhorar seus 

processos e métodos de modo que este Centro Universitário possa realiza suas 

funções. 

      Nesse sentido, considerou-se prioritário para a avaliação institucional de 

2011, aspectos relacionados: 

a) À Instituição 

b) Ao Docente 

c) Ao Aluno 

d) Ao Processo Ensino-Aprendizagem 

e) As Condições Institucionais que afetam o ensino 

     Aspectos positivos e alguns entraves foram identificados, os quais tiveram 

variações importantes, uma vez que o contexto educacional é complexo e 

demandam, portanto, uma visão global, bem como ações participativas, as 

quais podem ser identificadas nas análises a seguir: 

           

9.1 PRESTIGIO DA INSITUIÇÃO JUNTO À SOCIEDADE 

 

     A gestão educacional tem caráter amplo e abrange diversos aspectos, 

dentre eles a consolidação da missão e acompanhamento do Plano de 

Desenvolvimento Institucional , os quais constituem e determinam a dinâmica 

e a qualidade do ensino, uma vez que é a partir dos processos de gestão que 

se determina os aspectos paradigmáticos das políticas do IES. 

     Em vista disso, o prestigio da instituição junto a sociedade norteia e 

identifica a qualidade em oferta do ensino oferecido. 
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     Nesse sentido, o gráfico 1 retrata o prestígio do CIESA junto à sociedade 

que apresenta os seguintes resultados: de 3083 respondentes da pesquisa, 

somente 1 indicou ruim; 6 abaixo da média;935 na média; 1209 acima da 

média; 931 excelente e também apenas 1 respondeu não se aplica. 

        Nesse contexto, é possível observar que o prestígio do CIESA na 

sociedade amazonense referenda condições fundamentais da qualidade da 

educação oferecida, bem como outros aspectos implícitos a este processo, mas 

por outro lado potencializa a necessidade dessa instituição investir em 

programas de melhorias contínuas, a fim de otimizar os resultados mais 

significativos para a dimensão da excelência  

 

Gráfico 1 – PRESTÍGIO DA INSTITUIÇÃO JUNTO À SOCIEDADE 

 

 
              Fonte: Sistema LIFE/CIESA/2012 
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   9.2 COMUNICAÇÃO INSTIUCIONAL 

 A comunicação institucional é fator primordial para divulgação dos 

trabalhos realizados e comunicações acadêmicas pertinentes, no sentido de 

sustentar e dinamizar as ações realizadas e a consolidação de seus resultados. 

Sem comunicação, todos os esforços que são despendidos não se efectivam em 

um processo participativo e de comprometimento da comunidade acadêmica. 

    O CIESA tem envidado esforços constantes em torno de um programa 

comunicacional que prioriza uma visão de conjunto e coloca a informação sob a 

perspectiva global e visão estratégica. 

      Considera que a orientação do processo sob esta perspectiva, ainda 

necessita de ajustes e para tanto tem desenvolvido estratégias e estabelecido 

algumas mudanças de modo a obter a eficácia no seu sistema de comunicação. 

 Nesse sentido, os resultados avaliados no que concerne a eficiência 

canais de comunicação (gráfico 2), são balizadores para um novo delineamento 

desse processo uma vez que apontou: 6 respondentes que consideraram ruim; 

314 abaixo da média; 1541 na média, 318 acima da média; 903 excelente e 1 

não se aplica. 
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Gráfico 2 – Eficiência dos canais de comunicação 

 
    Fonte: Sistema LIFE/CIESA/2012 

 

 

    Outros aspectos também foram avaliados e tem importância primordial 

neste processo. Portanto, é possível identificar que a Missão e o PDI  

demandam, conforme o exposto acima uma reflexão, a qual pode ser 

subsidiada pelos aspectos descritos referentes às forças e potencialidades, 

fragilidades e recomendações propostas. 

 

 9.3 SATISFAÇÃO COM O CURRÍCULO EM RELAÇÃO À DEMANDA DO MERCADO 
 

      Um dos paradigmas que corresponde à qualidade do ensino nas IES, é a 

visão sobre os conteúdos curriculares que permeiem todas as dimensões 

abrangentes ao mercado de trabalho não se circunscrevendo a esta ou aquela 

área ou a este ou aquele âmbito de atuação profissional. No entanto, é fato, 

que um paradigma curricular é fruto de uma construção coletiva, onde 
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primordialmente vai-se  identificando e adequando às necessidades expressas 

em diferentes graus de intensidades e subjetividades  de modo a orientar o 

processo de elaboração dos currículos. 

     O desenvolvimento das unidades curriculares com ideia de conjunto e não a 

importância de cada disciplina tem-se consolidado como prioridade do CIESA, 

uma vez que busca a adequação dos conhecimentos na proporção exigida pelo 

mercado e em atendimento à sua missão que visa o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia e ao bem estar social, bem como ao exercício da 

cidadania direcionados à formação de profissionais compete3ntes e atualizados 

para o mundo do trabalho. 

      É evidente que, assumindo a Universidade, esta diversidade curricular tem-

se um importante mecanismo de participação da comunidade acadêmica o que 

aponta para múltiplas interpretações, conforme se observa no gráfico 3 que: 

apenas 1 aluno não está satisfeito, 10 consideram abaixo da média, 932 na 

média, 921 excelente e dois consideram que a pergunta não se aplica, o que 

indica a necessidade do CIESA de potencializar os aspectos curriculares de 

moda a legitimar os anseios da comunidade acadêmica e observar os aspectos 

interligados ao mercado emergente que podem efetivar ainda mais a qualidade 

do ensino. 
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Gráfico 3 – Satisfação com o currículo em relação à demanda do mercado 

 

 
                 Fonte: Sistema LIFE/CIESA/2012 

 

9.4 RELACIONAMENTO COM OS ALUNOS 
 

 

      Só se desenvolve práticas efetivas de ensino-aprendizagem quando a IES 

assume um compromisso de relacionamento aberto e democrático com seu 

corpo discente , incluindo a responsabilidade pela efetivação das ações e pelos 

resultados institucionais e educacionais. 

        Como processo de construção compartilhada que envolve interesse de 

todos os membros da comunidade acadêmica, assim como fatores 

interatuantes que incidem num aprendizado que se caracteriza pelo 

encaminhamento de soluções e enfrentamento de situações. 
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     Nesse sentido, como explicita o gráfico 4, onde 1506 respondentes da 

pesquisa consideram a relação com os alunos acima da média e apenas 639 

alunos responderam na média e 2 consideram ruim fica evidente que o CIESA, 

prioriza o relacionamento com os alunos tendo como principio a integração a 

participação e a legitimação dos processos discutidos 

 

Gráfico 4 – Relacionamento com os alunos 

 

 
                Fonte: Sistema LIFE/CIESA/2012 

 

9.5 QUALIDADE ACADÊMICA DO CURSO 
 
       

     Com base nos dados obtidos por meio da questão que inquiria sobre a 

qualidade acadêmica do curso , observou-se que a maioria dos respondentes 

correspondendo à 932 alunos, acham a qualidade excelente, seguidos de 618 

que acham acima da média e 632 que acham na média. Estes dados 
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contrapõe-se com apenas 7 alunos que acham a qualidade abaixo da média e 2 

qua acham a qualidade ruim. 

      Esse significativo número de respostas positivas se coloca como o aspecto 

primordial da auto-avaliação, uma vez que o Projeto Pedagógico do CIESA 

estabelece como uma das política institucionais oportunizar o ensino de 

qualidade. 

 

Gráfico 5 – Qualidade acadêmica do curso 

 

 
Fonte: Sistema LIFE/CIESA/2012 

 

10 – CARCTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS INSTUCIONAIS 

 

     Os Gráficos 6,7,8, e 9  reúnem informações referentes ao corpo docente do 

CIESA, explicitando o nível de qualificação educacional do seu corpo docente. Ë 

certo que o CIESA compreende que a competência deve está associada à 



	  
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS 
Rua Pedro Dias Leme, 203 – Bairro Flores – CEP 69058-818 – Manaus – AM. 
Fones: 3643-4200 – FAX 3642-4243 – E-mail: ciesa@ciesa.br 

 
	  
	  

	   47	  

titulação acadêmica, uma vez que é primordial e reflete a busca contínua pelo 

aprimoramento da capacidade profissional. 

      Nesse sentido, os gráficos 6,7,8 e 9 , demonstram que o corpo docente do 

CIESA investem na ampliação do conhecimento 

 

Gráfico 6 – Titulação dos docentes : dados gerais 

 
Fonte: E-mec/2012 
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Gráfico 7 – Titulação dos docentes: tempo integral 

 
Fonte: E-mec/2012 
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Gráfico 8 – Titulação dos docentes: tempo parcial 

 

 
Fonte: E-mec/2012 
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Gráfico 9 – Titulação dos docentes: horistas 

 

 
Fonte: E-mec/2012 

 

     É importante ressaltar que o CIESA mantém uma política de capacitação 

docente definida e regulamentada no seu Programa Institucional de 

Qualificação Docente (PIQD), que entre outros objetivos tem a finalidade de 

incentivar os professores com bolsas de estudo para cursar especialização, 

mestrado e doutorado, tendo como metas o cumprimento das diretrizes 

indicadas na LDB e pelo Decreto no. 5.786, sobrecarga-horária e titulação e 

qualificação técnico-acad6emica de seus docentes.  

       Quanto aos dados sobre o quantitativo e a qualificação  dos funcionários 

técnicos-administrativos do CIESA, tem-se a distribuição demonstrada no 

Quadro 1. É importante destacar que 42% destes funcionários possuem 

titulação de nível superior e 18% tem especialização, contribuindo desta forma 

para a qualidade de atuação junto aos processos desenvolvidos em busca de 
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uma melhoria constante. O quadro também demonstra que são apenas 4 

funcionários do quadro de Recursos Humanos que possuem apenas o nível 

fundamental. 

 

Quadro 1 – Número de funcionários com nível de escolaridade 

 FEMININO MASCULINO TOTAL 

Fundamental completo 4 0 4 

Ensino médio 8 3 11 

Ensino superior 11 5 16 

Especialização 6 1 7 

TOTAL    38 

Fonte:CIESA/2012 

 

 

11 – ANÁLISE DA SUTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

          O momento  vivido  pelo CIESA,  com  vistas  a  assegurar  a 

sustentabilidade  financeira,  é demonstrado no Quadro 2. 

 

 

QUADRO -2 Receitas e despesas 

 

RECEITAS AUFERIDAS 

Receitas próprias R$ 20.530.897,14 

Transferência orçamentária R$               0,00 

Outras Receitas R$               0,00 

Total das Receitas R$ 20.530.897,14 
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DESPESAS EFETUADAS 

Pessoal – remuneração de professores ativos R$  9.844.743,18 

Pessoal – remuneração de pessoal 
técnico/administrativo/pedagógico 

R$     502.392,06 

Pessoal – benefícios e encargos sociais R$  1.962.692,07 

Outras despesas de custeio R$  1.758.803,93 

Investimentos (despesas de capital) R$  2.276.737,80 

Pesquisa e desenvolvimento R$              0,00 

Outras despesas R$              0,00 

Total das despesas R$ 16.345.369,01 

Fonte: CIESA/2011 

 

 

13. CRÍTICAS E SUGESTÕES: APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO 

 

     Os dados aqui consolidados e analisados não se estabelecem num 

entendimento definitivo sobre o processo de avaliação institucionalizado no 

CIESA, uma vez que são disponibilizados diversos instrumentos e canais 

permanentes para efetivar de modo participativo as discussões sobre os 

processos de gestão, pedagógicos e administrativos. 

    A Auto-Avaliação Institucional é um dos pontos fortes do CIESA que em 

parecer da Comissão Técnica de Avaliação do CONAES/INEP, em 2005 

referendou que a mesma é um resultado da interação entre os atores 

envolvidos no processo avaliativo, mostrando-se coerente com os objetivos e 

funções de uma Instituição de Educação Superior assegurando, desta forma a 

identidade institucional. 
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         A avaliação no CIESA buscará sempre o processo contínuo de suscitar a 

reflexão sobre as práticas, de modo a elucidar e dar significado as ações 

realizadas, assim como expressar os processos pedagógicos e de gestão 

instituindo uma cultura avaliativa, que priorize paradigmaticamente a qualidade 

do ensino, como alicerce central de sua atuação. 

    É certo que diversos aspectos devem ser melhorados e neste sentido, é 

interesse do CIESA efetivar uma mobilização dinâmica em conjunto com a 

comunidade acadêmica e, numa perspectiva de superação efetiva das 

dificuldades com foco na competência coletiva orientada para efetivar um 

ensino de qualidade comprometido com a realidade regional, educação e 

formação humanística e com um olhar voltado para a área de abrangência da 

Amazônia Ocidental. 

 

    


