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1. INTRODUÇÃO

O Programa de Avaliação do CIESA é desenvolvido pela Comissão Própria de
Avaliação (CESAC/CPA), nesse sentido todos os Cursos do CIESA submeteram-se no ano
de 2014 ao processo de avaliação institucional de modo a aferir o desenvolvimento de
suas atividades e os resultados alcançados.
Dessa forma, pode-se entender que a avaliação institucional objeto desse relatório, é
concebida como instrumento de controle da qualidade dos cursos, e influencia de modo
positivo a gestão administrativa e acadêmica do CIESA.
É importante analisar os resultados concernentes ao processo de autoavaliação
institucional, uma vez que os mesmos possibilitam conhecer a realidade inerente a cada
curso de modo a orientar as ações pedagógicas e administrativas e refletir sobre a melhoria
dos cursos.

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO
Nome/ Código da IES: 0668
Caracterização de IES: Instituição privada, com fins lucrativos. Centro Universitário.
Estado: Amazonas
Município: Manaus

1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA
Quadro 1 - Composição da CPA

Nome
Aline Santos Monteiro – Presidente

Segmento que representa (docente,
discente, técnico-administrativo,
sociedade civil)
Docente

CESAC/CPA
José Mauro Pinto da Rocha

Docente

Plínio Henrique Morely de Sá Nogueira

Docente

Francisco Felipe Leal Pereira

Discente

Ana Lívia Dias

Discente
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Robson Eutemio Seleski Filho

Discente

Marcos Vitorino Souza de Jesus

Técnico-administrativo

Gilcirema Dinair Sena Corrêa

Técnico-administrativo

Kátia Silva de Miranda Corrêa

Técnico-administrativo

Marlon Jefres

Egresso

Adriana de Oliveira Lopes

Egresso

Vandira Marcelo da Silva

Egresso

Carlos Maurício de Miranda Corrêa

Sociedade Civil

Manuel Matias Botelho Pinto

Sociedade Civil

Fonte: GR/2014

1.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO

Para o CIESA, a avaliação institucional deve orientar ações de estímulo e fomento
à melhoria da qualidade das atividades acadêmicas, bem como fortalecer o projeto
institucional com ética e responsabilidade social, constituindo-se a partir de questões de
reflexão e discussão permanente sobre a práxis político-pedagógica, gerada e articulada
em ampla publicidade crítica. Esta concepção configura-se nas seguintes características:
a) É um processo de construção coletiva que possibilita o reaprender a
aprender;
b) É uma instância de aprendizagem dialeticamente atuante;
c) Respeita o dinamismo da sociedade;
d) É democrática, pois se valida pela forma consensual em que se constrói,
envolvendo a participação dos sujeitos e buscando uma consciência coletiva;
e) Faz exame crítico da realidade interna;
f) É um processo permanente e busca garantir a pertinência e a qualidade das
ações;
g) É transparente quanto aos seus fundamentos, seu enfoque e principalmente
no que se refere à utilização dos seus resultados para o desenvolvimento da
política interna.
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Os princípios que regem a atuação do CIESA, na Avaliação Institucional,
são:
a) VISÃO HOLÍSTICA: o foco gerenciador da avaliação no CIESA é a capacidade
crítica, indispensável para que não se perca a visão ampla e tendências do
cenário educacional, econômico, social, político e cultural permitindo uma
melhor compreensão da dinâmica social e do que disponibiliza o conjunto de
indicadores e dimensões usados na avaliação, no sentido de buscar melhores
caminhos para a concepção de nossos objetivos e a eficiência e eficácia da
ação conjunta de todos os aspectos que representam a realidade do CIESA, e
como ensina o professor Jacques Marcovitch, a postura acadêmica em face
da globalização é algo não suficientemente discutido, há que reconhecer o
valor do outro e incorporá-lo à nossa estratégia de desenvolvimento(1998);
a) CONVIVÊNCIA PARTICIPATIVA: a avaliação somente terá viabilidade, com o
empenho de todos os atores que integram o espaço acadêmico, por meio de
uma crítica responsável e comprometida, com engajamento ético e estimulada
pela pluralidade de experiências e concepções;
b) APRIMORAMENTO: aponta subsídios para o questionamento, identificando
pontos positivos e negativos na instituição, visando ao aprimoramento
gradual, disseminando a cultura da mudança e a atualização permanente,
garantindo o cumprimento de sua missão institucional;
c) RESPEITO À IDENTIDADE E À REGIONALIDADE: o Projeto Institucional, a
Inserção Regional e o compromisso expresso na Missão Institucional
constituem

parâmetros

para

pensarmos

criticamente

nossas

ações,

consequentemente, a avaliação do desempenho institucional deve ser tratada
em função dos projetos, das características, possibilidades e compromissos
efetivos com a qualidade;
d) CONFIABILIDADE E LEGITIMIDADE: o processo avaliativo se sustenta
quando legitimado pela comunidade acadêmica, por meio de ampla
participação e da busca de informações confiáveis, adotando procedimentos e
critérios transparentes, com divulgação e discussão dos resultados, trazendo
contribuições eficazes para a melhoria da qualidade do fazer acadêmico;
e) PERMANÊNCIA E COMPARABILIDADE:

a Avaliação Institucional

se

estabelece a partir de um processo de regularidade em que a sua prática seja
parte integrante do cotidiano do CIESA, fazendo-se à medida que permite
Página 6

RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO DO CIESA 2014

comparar dimensões e indicadores em diferentes aspectos e tempos,
possibilitando o aperfeiçoamento das ações e da cultura de avaliação,
constituindo-se em uma sólida base para a sustentabilidade entre as políticas
e os projetos da Instituição;
g) DESCENTRALIZAÇÃO: o processo avaliativo ocupa espaço de autonomia,
assegurando a criatividade e a inovação, aberto à mudança, compartilhando
ações conjuntas que beneficiem a reconstrução do projeto educacional e o
autoconhecimento institucional, conduzindo-nos a um compromisso com uma
educação de qualidade e, conforme Milton Santos, com um futuro preocupado
com a política dos homens e não das coisas (1998).
O CIESA tem consciência do desafio que representa a sua missão, sobremaneira
porque está na Amazônia e o seu compromisso com os anseios da comunidade, vocações
e potencialidades regionais exigem excelência e inovação qualitativa.
A tarefa de avaliar a instituição é extremamente complexa, pois precisa atender os
novos tempos e as novas exigências que a sociedade apresenta e reserva para o amanhã,
como seu cliente substantivo que, segundo Tubino (1997), consome a força de trabalho
desenvolvida, as pesquisas e os serviços.
É evidente, então, que a avaliação começou a ser valorada e o momento está a
exigir eficácia e aplicabilidade de critérios e instrumentos democráticos como uma nova
referência para a avaliação, como um processo cíclico, criativo e renovador de análise e
síntese das dimensões de qualidade definidas pela instituição e no qual todos os que
integram a comunidade acadêmica estejam comprometidos com os resultados e as
experiências e informações sejam utilizadas para dar perspectiva às decisões, permitindo a
retroalimentação e o aperfeiçoamento do desempenho acadêmico e sociopolítico da
instituição na busca de um projeto de qualidade, contextualizado e que atenda a
conjunturalidade com proposições inovadoras e competitivas, possibilitando a consolidação
de uma cultura de avaliação permanente, com caráter diagnóstico e formativo.
Tomando como referência o projeto institucional do CIESA e as diretrizes nacionais
traçadas pela CONAES, instituída pelo SINAES (Lei Nº 10.861 de 14 de abril de 2004), a
avaliação se constitui num conjunto de aspectos articulados a essa nova perspectiva de
avaliação e segundo as seguintes diretrizes:
1) Respeitar e reconhecer a importância do Projeto Institucional;
2) Assumir o processo participativo e a geração de comprometimento autêntico do
conjunto de atores que compõem o cenário institucional;
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3) Ter engajamento ético, considerando os aspectos ético-filosófico-políticos;
4) Dar significado ao trabalho pedagógico, sem perder de vista o contexto social;
5) Estimular o uso construtivo dos resultados da avaliação;
6) Oportunizar o autoconhecimento da instituição;
7) Ser um programa sistemático;
8) Fundamentar as decisões administrativas, políticas e acadêmicas;
9) Avaliar para redimensionar a ação educativa;
10) Ter credibilidade e legitimidade, obtidas de maneira gradativa e em conformidade à
dinâmica e à qualidade do trabalho;
11) Ser institucionalizada em suas múltiplas dimensões;
12) Garantir uma comunicação horizontal;
13) Diagnosticar avanços e entraves do programa de avaliação;
14) Garantir um processo democrático no processo de decisões;
15) Ser transparente em todas as suas etapas;
16) Desenvolver crítica responsável e comprometida;
17) Utilizar a modernização compatível com os avanços sociais e tecnológicos;
18) Democratizar as decisões e recomendações;
19) Divulgar amplamente os resultados e as discussões internas;
20) Definir os valores que a instituição deve trilhar numa avaliação emancipatória;
21) Buscar o aperfeiçoamento acadêmico-social sem visar à punição nem à premiação;
22) Analisar a instituição em sua globalidade;
23) Caracterizar-se como um processo de descrição, análise e crítica da realidade;
24) Conduzir o programa de avaliação com autonomia;
25) Dar significado às atividades institucionais, não somente do ponto de vista
acadêmico, mas também quanto aos impactos sociais, econômicos, culturais e
políticos;
26) Valorizar a solidariedade e a cooperação;
27) Ampliar, por meio da interface externa, o campo de transparência acerca da
importância da responsabilidade social da educação superior, especialmente, para o
progresso da ciência, a construção da cidadania e o aprofundamento dos valores
democráticos;
28) Aprofundar a concepção de responsabilidade social no desenvolvimento da IES e
sua importância, agindo como um processo de construção, com participação e
atuação socialmente responsável.
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Tem-se consciência, todavia, de que a proposta de avaliação só será viável se
sustentada por seguidores convencidos de enfrentar as resistências às mudanças, as
condições histórico-sociais e cientes de sua importância como elementos imprescindíveis
não só por suas contribuições com ideias transformadoras, mas também pela compreensão
do espaço e do tempo destinados à reformulação da Instituição, ponto fundamental para
calibrar os eixos do projeto institucional, no propósito de garantir, parafraseando o Prof.
Alves Fiúza de Mello, em caráter permanente, a efetividade, a pertinência e a qualidade das
atividades acadêmicas vis-à-vis os objetivos programados.

2. METODOLOGIA
Toda e qualquer melhoria institucional parte do comprometimento de cada um dos
membros do seu corpo docente e discente que, por meio de informações prestadas,
subsidiam as discussões sobre o caminho a trilhar e as estratégias, visando assegurar a
boa qualidade de nossos serviços e o pleno atendimento das necessidades e legítimas
expectativas da comunidade acadêmica.
É importante registrar a preocupação da CESAC/CPA com a disseminação do
conhecimento e a preparação de seus membros para a atuação em todo o processo
avaliativo, para tanto os documentos oficiais são estudados e discutidos nas reuniões
dessa Comissão.
O processo de auto avaliação, por meio de mecanismos internos definidos pela CPA,
coleta, consolida e demonstra os resultados da avaliação interna da IES, identificando os
pontos melhorados e os pontos de entraves, a fim de que se possa auxiliar as ações e
metas deste centro universitário. Os resultados obtidos com a auto avaliação institucional
ressaltam a Direção, aos Docentes e Discentes pontos fortes e fracos identificados.
Figura 1 – Avaliação Institucional

Fonte: TI/CIESA/2014
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Os resultados da Avaliação Institucional do CIESA impactam nas ações acadêmicoadministrativas e redirecionam a política institucional e é desenvolvida por etapas que
envolvem os seguintes processos: Preparação (sensibilização); Desenvolvimento (coleta de
dados,

análise,

relatórios)

e

Consolidação

(balanço

crítico,

divulgação,

ações,

planejamento)
Nesse sentido, o CIESA em seu processo avaliativo considera as dimensões sugeridas
pelo SINAES, a fim de possibilitar a melhoria das ações educacionais e institucionais. Bem
como sua correlação com os novos instrumentos do IMEC que avalia as dimensões por
eixos, sendo:
Quadro 2 – Dimensões avaliativas do IMEC

EIXOS

DIMENSÕES ATENDIDAS

1

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

DIMENSÃO 8 E RELATO INSTITUCIONAL

2

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DIMENSÕES 1 E 3

3

POLÍTICAS ACADÊMICAS

DIMENSÕES 2,4, E 9

4

POLÍTICAS DE GESTÃO

DIMENSÕES 5,6 E 10

5

INFRAESTRUTURA

DIMENSÃO 7

Fonte:IMEC/2014

Desta forma os indicadores do CIESA de avaliação estão correlacionados com os
indicadores de qualidade propostos pelo SINAES, nesse sentido a concepção de avaliação
do CIESA desenvolve-se como um recurso potencial para o crescimento contínuo de
acordo com o seguinte sistema de Avaliação:
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Figura 2 – Sistema de Avalição Institucional do CIESA
SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO CIESA

E-MEC

CPC DOS CURSOS E IGC DA
INSTITUIÇÃO

CENSO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL DO CIESA

AUTOAVALIAÇÃO

ACOMPANHAMENTO
DOS
EGRESSOS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
EXTERNA-AVALIAÇÃO DOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO E DA
IES

ENADE
DIAGNÓSTICO DE CURSO

Fonte: CPA/2013

MEC – disponibiliza informações através do Cadastro de Instituições de Cursos
INEP – elabora perfil anual dos cursos e instituições, incorporando dados legais,
acadêmicos, censitários e avaliativos, publicizando pareceres das comissões de avaliação
e do CONAES
Índice Geral de Cursos (IGC) - O índice geral de cursos (IGC) é o principal
indicador de qualidade do Ministério da Educação (MEC). O cálculo inclui a média
ponderada dos conceitos preliminares de curso (CPC) no triênio de referência (2010 a
2012) e os conceitos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), responsável por avaliar os programas de pós-graduação das instituições.
Quadro 3 – INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2013
INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2013
IGC

3

c

Conceito Preliminar de Curso (CPC) – Para agregar ao processo de avaliação da
educação superior critérios objetivos de qualidade e excelência dos cursos, o Inep criou o
Conceito Preliminar de Curso (CPC)

como indicador. O Conceito Preliminar de Curso
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(CPC) vai de 1 a 5 e, como o próprio nome diz, é um indicador prévio da situação dos
cursos de graduação no país. Ele avalia o rendimento dos estudantes, a infraestrutura da
instituição, a organização didático-pedagógica e o corpo docente. Para que os valores se
consolidem, e representem efetivamente o que se espera de um curso em termos de
qualidade e excelência, comissões de avaliadores realizam visitas in loco para corroborar
ou alterar o conceito obtido preliminarmente. O Conceito Preliminar de Curso é divulgado
anualmente, junto com os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes,
o Enade.
Quadro 4 - INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2013
INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2013
CPC - TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL

3

Fonte: INEP/2014

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) - O Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos alunos dos cursos de
graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos
cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e
condição indispensável para a emissão do histórico escolar. A primeira aplicação ocorreu
em 2004 e a periodicidade máxima com que cada área do conhecimento é avaliada é
trienal.
Quadro 5 - INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2013
INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2013
CPC - TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL ENADE

2

Fonte: INEP/2014

Resultados do ENADE 2013 – Relatório do CIESA
Quadro 6 - Número de participantes do CIESA por curso – ENADE/2013
POPULAÇÃO

PRESENTES

IES

46

46

TECNOLOGIA DA GESTÃO AMBIENTAL

46

46

Fonte: INEP/2014

Em seguida apresenta-se a comparação das médias do CIESA com as médias do
Brasil correspondente ao desempenho do curso com o desempenho dos estudantes da
área de Gestão Ambiental avaliada no ENADE/2013 no Brasil como um todo. No Gráfico 1,
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considera-se a média geral na prova (para concluintes), no Gráfico 2, as médias obtidas no
Componente de Formação Geral e no Gráfico 3, consideram-se as médias no Componente
de Conhecimento Específico das Áreas.
Gráfico 1 – Comparação entre as médias dos cursos da IES no Município e a média
do Brasil – estudantes concluintes – ENADE/2013

Fonte: INEP/2014

Gráfico 2 – Comparação entre as médias dos cursos da IES no Município e a média do
Brasil, em Formação Geral – estudantes concluintes – ENADE/2013

Fonte: INEP/2014
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Gráfico 3 - Comparação entre as médias dos cursos da IES no Município e a média do
Brasil, no Componente de Conhecimento Específico – estudantes concluintes –
ENADE/2013

Fonte: INEP/2014

2.1 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE
O Questionário do Estudante fornece informações sobre o perfil socioeconômico e
cultural dos estudantes e a percepção dos mesmos sobre o ambiente de ensinoaprendizagem e a organização do curso, do currículo e da atividade docente.
Para esse relatório foram selecionadas algumas questões relativas ao perfil dos
estudantes e outras referentes à sua percepção sobre a Instituição. Dessas questões, são
apresentadas alternativas selecionadas, em princípio aquelas que obtiveram maior número
de escolhas por parte dos estudantes.

2.1.2 Perfil dos estudantes da Instituição:
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Opinião dos estudantes concluintes sobre a Instituição As tabelas a seguir abordam
temas relacionados às condições dos recursos físicos e pedagógicos da Instituição e à
qualidade do ensino oferecido.
Os alunos deveriam assinalar o grau de concordância com cada uma das assertivas,
indo de 6 (Concordo Totalmente) a 1 (Discordo Totalmente). A concordância nessas
tabelas considera só a categoria “Concordo Totalmente”
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A seguir, encontra-se um gráfico em que se compara o desempenho do curso nessa
Instituição com o desempenho da Área, levando em conta a totalidade de estudantes da
Área, na Grande Região em que está incluída e no Brasil. Nesse gráfico, são apresentadas
as notas médias obtidas no Componente de Formação Geral.

Gráfico 3 - Notas médias dos estudantes (concluintes) no Componente de Formação Geral
na prova

Fonte: INEP/2014
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Pode-se observar pelo gráfico que, no Componente de Formação Geral, a nota
média dos concluintes na Instituição foi o gráfico que segue apresenta as notas médias
obtidas no Componente de Conhecimento Específico para o curso em pauta, para Grande
Região e para o Brasil.

Gráfico 4 - Notas médias dos estudantes (concluintes) no Componente de Conhecimento
Específico na prova

Fonte: INEP/2014

Pode-se observar pelo gráfico que, no Componente de Conhecimento Específico, a
nota média dos concluintes na Instituição foi TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL
41,7, na Região 44,1 e no Brasil 45,9. TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL 33,0, na
Região 34,0 e no Brasil 34,6. (7 de 22)
Os gráficos 5 e 6 a seguir, ilustram a distribuição das notas dos estudantes,
respectivamente, no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento
Específico para IES, para Grande Região e para o Brasil, e mostram em quais intervalos de
notas houve maior concentração de concluintes. O intervalo utilizado foi de 10 em 10
unidades, aberto à esquerda e fechado à direita, com exceção do primeiro intervalo, [0; 10],
fechado em ambos os extremos.

Fonte: INEP/2014
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Fonte: INEP/2014

A seguir, serão apresentados gráficos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 com a
distribuição das respostas dos concluintes a questões selecionadas do Questionário do
Estudante. Esses gráficos abordam temas relacionados às condições dos recursos físicos e
pedagógicos da Instituição e à qualidade do ensino oferecido. Os alunos assinalaram o
grau de concordância com cada uma das assertivas, indo de 6 (Concordo Totalmente) a 1
(Discordo Totalmente).
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Fonte: INEP/2014

O Desempenho geral dos estudantes no Componente de Formação Geral e no
Componente de Conhecimento Específico da prova do ENADE/2013, apresentado na
Figura 3 a seguir referisse a IES, na Grande Região, Categoria Administrativa, Organização
Acadêmica e no total Brasil.
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Figura 3 – Desempenho Geral dos Estudantes no ENADE/2013

Fonte: INEP/2014

2.1.3 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA
Figura 4 – Resultados da Avaliação Externa:

Fonte: CIESA/2014
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2.1.4 ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS

Figura 5 - Análise dos Requisitos Legais I

Fonte: CIESA/2014

Figura 6 - Análise dos Requisitos Legais II

Fonte: CIESA/2014
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A metodologia utilizada no processo de Avaliação Institucional do CIESA visa
atender as demandas de toda a Comunidade Acadêmica da Instituição:
Alunos - cria um canal formal de comunicação, estimulando-os a participar na melhoria da
qualidade do ensino.
Professores - possibilita o auto aperfeiçoamento a partir da análise de seus resultados
individuais.
Diretores - materializa as opiniões informais a respeito do ensino, cria elementos que
possibilitam a revisão dos currículos e fornece dados para promover a ascensão
profissional dos docentes.
Reitoria - fornece subsídios confiáveis para uma saudável comparação entre Cursos e
Departamentos, apontando prioridades para tomada de decisões.
Comunidade Acadêmica - define um padrão de qualidade a ser perseguido, representado
pelos indicadores e questões constantes dos formulários, e permite medir o progresso das
ações resultantes de cada avaliação periódica.
Sociedade - reforça a prestação de contas do uso de seus recursos na realização de suas
finalidades, podendo inclusive abrir novas frentes de financiamento.
Governo - demonstra a busca constante da eficiência e da eficácia, do mérito e da
relevância no processo de ensino.
Para a apresentação dos resultados, a metodologia utilizada baseia-se no
agrupamento das respostas por indicador, gerando médias, desvio-padrão e distribuição
frequencial, a partir da acumulação de cada nota individualmente atribuída pelos alunos e
pelos professores, que têm sua participação medida. Os gráficos são hierarquizados,
permitindo uma comparabilidade dos resultados. As questões abertas complementam a
leitura quantitativa, dando também um caráter qualitativo ao processo, cuja flexibilidade
garante a necessária adequação aos objetivos da Instituição.
A seguir, os resultados são apresentados no site www.ciesa.br que são acessados,
de acordo com o nível de acesso, conforme o quadro abaixo:
Figura 7 – Nível de acesso auto avalição institucional do CIESA
Selecione seu nível de acesso
Instituição

e informe sua senha

Login:

Carreira
Senha:
Curso
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Não sei meu Login

Professor
Aluno

Esqueci minha Senha

Fonte: TI/CIESA/2014

Os gráficos demonstrativos dos indicadores avaliados permitem cruzar os
resultados das coordenações de curso, professores de uma disciplina e turmas de um
professor para formular um diagnóstico quantitativo e crítico-qualitativo, permitindo que a
Comissão de Avaliação - CESAC realize uma série de inferências destinadas:
a) À reflexão sobre o conjunto institucional;
b) Ao acompanhamento das atividades docentes;
c) Ao acompanhamento do processo acadêmico, no seu conjunto;
d) À análise institucional do desempenho de atividades técnicas e
administrativas;
e) À gestão nas suas diversas instâncias.
O Sistema utilizado permite a visualização e impressão de mais de cinquenta telas
comparativas, tem licença para uso em um número ilimitado de instalações, possibilidade
de acesso compartilhado em ambiente de rede local e diferentes níveis de senha
correspondentes à posição hierárquica do operador, que poderá ter bloqueada algumas
consultas que não correspondem ao seu grau de responsabilidade.
As opções de gráficos do Sistema de Auto Avaliação do CIESA são apresentadas
conforme o menu abaixo:
Figura 8 - Demonstrativo das opções de gráfico no sistema de avalição institucional
do CIESA
Selecione o gráfico comparativo que deseja ver
Sair > Instituição
1111584772
AMANDA

5617362ffa0ba17 1
98134

CIESA
2

2004-2
2

Adesão ao Processo de Avaliação
Registro de Acessos ao Sistema
Relação de Professores que não Avaliaram
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Relação de Professores que Comentaram sua Avaliação

Indicadores da Instituição
Carreiras da Instituição
Professores da Instituição
Consulta por Intervalo
Consulta aos Comentários e Sugestões

Exemplo de Formulário do Aluno
Exemplo de Formulário do Professor

Gráficos de uma Carreira ...
Gráficos de um Professor ...
Gráficos de uma Disciplina ...

Fonte: TI/CIESA/2014

Para todos os gráficos acima, o Sistema Aval permite:
a) A comparação das notas dadas pelo conjunto de alunos com a do conjunto de
professores;
b) A comparação das notas dos alunos e dos professores com as dos colegiados que
participam;
c) A análise da distribuição de notas em cada histograma apresentado, com
percentuais de retorno para validação dos resultados;
d) Desmembramento de cada indicador nas perguntas que o compuseram, tanto de
alunos quanto de professores.

Além da exibição dos gráficos, o Sistema permite ao operador consultar toda a
estrutura do CIESA através da navegação no banco de dados que compôs a avaliação do
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período considerado, formando um resumo do Sistema de Registro Acadêmico. Exemplos
de consulta:
a) Relação de professores de um Curso;
b) Relação de professores por habilitação de um Curso;
c) Relação de turmas de um professor;
d) Relação de disciplinas de um curso;
e) Estatística da participação dos alunos e dos professores no processo de avaliação;
f) Campo Aberto para sugestões e comentários.

Tipo e Fonte dos Dados
São utilizados dados primários, coletados junto aos atores que conduzem a atividade fim
do CIESA, seus alunos, professores e dirigentes, com questionário eletrônico.
Instrumento de Coleta de Dados
É utilizado questionário eletrônico, contendo questões a serem respondidas por
alunos e professores, assegurando-se o anonimato das respostas.
O questionário do aluno envolve questões referentes ao seu perfil socioeconômico,
aos serviços prestados pelo CIESA e à infra-estrutura do seu curso.

No seu verso,

apresenta indicadores específicos para avaliar cada professor e cada disciplina cursada.
O professor, de forma análoga, responde sobre si, sobre sua Coordenação, sobre as
condições gerais da Instituição e sobre as disciplinas que lecionou no período.
Tratamento dos Dados
Os questionários, depois de preenchidos, são manipulados pela empresa de
informática contratada que se encarrega da imediata divulgação dos resultados,
apresentando os gráficos demonstrativos dos indicadores avaliados.

Especificamente,

cada histograma apresenta:
a) Comparações entre médias atribuídas pelos alunos e as do conjunto de professores,
para análise de discrepância de opinião a respeito de questões similares;
b) Contextualização de cada nota individual para além dos conceitos de boa ou ruim,
comparando-a como melhor ou pior que as obtidas nos demais histogramas do
mesmo gráfico;

c) Distribuição das notas que compuseram cada média, com percentuais de
participação e desvio padrão, para verificação de sua significância estatística;
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d) Desmembramento de cada indicador nas várias questões que o compuseram,
apresentando, em gráficos análogos, os resultados de forma ainda mais analítica.
Como fechamento do processo, cada participante – professores, diretores,
coordenadores de curso e centro acadêmico – recebe o seu relatório que reflete os
resultados individuais alcançados.
Todos os professores recebem dois tipos de relatórios:
a) para cada disciplina ministrada, o Comparativo por Indicador apresenta sua média
e as obtidas em cada uma de suas turmas, a da disciplina

(considerando todos os

professores que a ministraram) e as de seus agregadores (Curso, Coordenação e geral da
Instituição);
b) para cada turma lecionada, a resposta dos alunos detalha o anterior, mostrando
as estatísticas de cada questão formulada.
Para garantir a privacidade dos professores, seus relatórios são acessados por
senhas individuais, preservando o sigilo de seu conteúdo mesmo durante o seu manuseio
pela Comissão de Avaliação - CESAC.

3. DESENVOLVIMENTO

A CPA de acordo com as sugestões apresentadas nas diretrizes disponibilizadas
pelo Ministério da Educação e pelo o disposto na legislação vigente que regula o
ensino superior brasileiro – em especial ao art. 16 do Decreto n.º 5.773, de 9 de
maio de 2006, que define os principais tópicos que deve conter todo Plano de
Desenvolvimento Institucional analisou que o PDI 2013-2017 do CIESA atende todas
as diretrizes propostas.
Observa-se que seu conteúdo está exposto com concisão e coerência, bem
como de forma detalhada no que se refere as ações e objetivos propostos, sendo de
fácil acesso à comunidade acadêmica e em consonância com a missão institucional.
EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

3.1

O Planejamento e a avaliação institucional do CIESA desenvolvem-se por um
processo coletivo e participativo de todos os seguimentos da comunidade acadêmica.
Tem por base o processo histórico com todas as suas nuances de planificação e gestão
e, nesse sentido, identifica as potencialidades e os desafios que podem ser enfrentados
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a cada ano de acordo com as demandas oriundas do processo de autoavaliação
realizado anualmente.
Nesse sentido é possível identificar que os resultados das avaliações propicia um
olhar sistemático e analítico periodicamente da missão, visão e dos valores
institucionais incidindo quando necessário na redefinição dos objetivos e das metas
institucionais.
Com base em um Planejamento Estratégico Institucional, o CIESA referenda as
diretrizes desse modelo que tem por base a construção ascendente e participativa e
nesse sentido amplia e consolida a participação da comunidade acadêmica, bem como
divulga amplamente as políticas adotadas e os resultados implementados a partir de
seu processo avaliativo.
Desta forma, é possível observar que na dimensão concernente ao Eixo I, propostas
foram efetivadas, mudanças processadas e consolidado importantes avanços que
potencializaram a excelência acadêmica numa perspectiva de um ensino de qualidade,
que tiveram como dinâmica de planejamento e avaliação o seguinte cenário:
a) Realização de estudos de viabilidade para a implantação de novos cursos de

graduação, tecnológicos e sequenciais.
b) O CIESA mantém atualizados os PPCs dos cursos sua integração com o PPI e PDI

do CIESA.
c) Todos os NDEs dos Cursos estão funcionamento como núcleo de gestão

acadêmica, com papel consultivo, com a responsabilidade de acompanhar e avaliar
os PPC.
d) Foi efetuada a revisão das políticas e ações contidas no Projeto Político Institucional -

PPI do CIESA e identificado que estas se encontram contempladas pelos PPCs dos
cursos.
e) Foi efetuada a revisão dos indicadores próprios de qualidade que integram a auto

avaliação do CIESA.
f)

O CIESA garantiu a realização das avaliações dos cursos e de seus diagnósticos com o
propósito de retroalimentação do processo de planejamento

g) No ano de 2014 foi realizado mais um processo de autoavaliação institucional, visando

analisar os índices de qualidade e a construção da cultura da avaliação institucional.
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3.2

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O desenvolvimento institucional do CIESA é consubstanciado nas diretrizes
propostas em seu PDI, que no ano em análise deste relatório é referente ao período de
2013-2017, nesse sentido pode-se observar os pressupostos base da proposta do
CIESA que contemplam dois grandes eixos: a definição de objetivos e das linhas de
ação para o período estabelecido.
No âmbito das suas finalidades são expressas o conjunto de valores presentes no
CIESA que espelham sua filosofia e regem as diretrizes e metas institucionais.
Reiterando-se a construção coletiva desses princípios, quanto à visão de futuro, as
finalidades fundamentam-se em:
a) Orientação de todas as ações acadêmicas e administrativas com base nos valores
éticos que presidem o CIESA;
b) Formação e qualificação do ser humano, com ênfase em suas potencialidades, nas
diferentes áreas do conhecimento;
c) Desenvolvimento tecnológico, promovendo a investigação científica por intermédio
de linhas de pesquisa e publicações acadêmicas dos resultados;
d) Desenvolvimento socioeconômico, por meio de atividades de ensino, pesquisa e
extensão com características científicas, tecnológicas, artísticas e culturais;
e) Desenvolvimento sustentável, com objetivos voltados para a sociedade, contribuindo
para a elevação da qualidade de vida do homem.
Nesse sentido é importante destacar que no processo de desenvolvimento
institucional do CIESA, no ano de 2014 foram revistas as possibilidades de a ampliação
da oferta de cursos de graduação, o desenvolvimento e fortalecimento dos programas
de pesquisa, o aprimoramento permanentemente do corpo docente e técnico
administrativo.
A partir dos resultados oriundos da avaliação institucional, emergiram as metas que,
por sua vez, refletem o cumprimento da missão do CIESA junto à comunidade
acadêmica e a sociedade nos campos de ensino, pesquisa e extensão, bem como
formas de comunicação com a sociedade e extensão comunitária.

3.2.1 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
A

missão

do

CIESA

é

“EDUCAR

COM

QUALIDADE,

VISANDO

AO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL E AO BEM- ESTAR
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SOCIAL”, o desafio de sua missão, está na compreensão de desenvolvimento sustentável;
como sustentação do homem e de sua qualidade de vida, numa relação harmônica com as
peculiaridades inerentes da região amazônica e em prol do bem comum.
Esses compromissos institucionais com a sociedade Amazonense permitem numa ação
ética, selecionar valores, saberes e conhecimentos que irão dar suporte a construção da
sociedade futura desejada, fundamentada na capacidade de criticar o presente, entender o
passado e transformar o futuro, projetando-o para outra direção, construindo a sua
autonomia e um jeito próprio de ser, por meio de uma educação baseada na
conscientização, libertação e transformação.
Desse modo, pretende-se que o eixo de sustentação da missão do CIESA, integre-se no
universo da educação, sem perder a sua especificidade que é o desenvolvimento
sustentável da Amazônia Ocidental, articulando o ensino, a pesquisa e a extensão,
buscando o enriquecimento das possibilidades enunciativas, reafirmando a perspectiva de
tornar-se um referencial das discussões dos problemas da Amazônia e das soluções que
são exigidas pela sociedade.
O Plano de Desenvolvimento Institucional do CIESA, PDI 2013-2017, está baseado no
que dispõe o Decreto 5773/2006, com assegurada participação da comunidade acadêmica
na sua construção. De um modo geral, apresenta as perspectivas em função daquilo que
foi construído no quinquênio anterior, do que precisa ser revisto das lacunas e do novo que
é necessário edificar, nesses próximos cinco anos.
Por meio deste instrumento, foi sistematizado todo o planejamento e a gestão
institucional, expressando desde a missão, a formulação coletiva de objetivos e de suas
diretrizes político-pedagógicas, às estratégias para a sua execução. Para sua concepção,
foi constituída a Comissão responsável pela coleta de dados, elaboração e sistematização
do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2013-2017 do CIESA, com a participação
de representantes de todos os segmentos da instituição.
3.2.2 Responsabilidade Social e da Instituição
O dia da responsabilidade social – ensino responsável 2014 é um evento de
projeção nacional realizado anualmente pelo CIESA, desde 2005, quando foi instituído pela
Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino superior – ABMES. Entre os objetivos
está o de dar conhecimento à opinião pública das atividades, ações e serviços prestados
pelo CIESA à sociedade amazonense, em especial, àquela que compõem o seu entorno,
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abrindo espaço para o debate sobre temas relacionados ao ensino, à pesquisa e à
extensão. Os projetos de ações sociais do CIESA estendem-se no decorrer de todo ano e
têm destaque, especialmente, por tratar-se de Projetos de cidadania duradouros e
planejados, de longos anos de atuação, não apenas para a sociedade como um todo, mas
sobretudo para a comunidade do bairro da União que, acreditamos, pôde ser amplamente
beneficiada a partir dos serviços oferecidos. A participação do CIESA no Dia da
Responsabilidade social – ensino Responsável 2014 mobilizou em torno de 2.000 pessoas,
entre professores, pesquisadores, técnicos, funcionários e estudantes, que com entusiasmo
e dedicação, participaram dos 19 projetos com 33 atividades promovidas, todas dentro da
comunidade e, portanto, fora da sede da instituição, totalizando o atendimento de 4.000
pessoas.
A IV caminhada ambiental do CIESA percorreu 3 km envolvendo toda a
comunidade acadêmica entorno de 2000 pessoas ,com parceria da secretaria de meio
ambiente, policia ambiental; secretaria municipal de urbanização e limpeza pública; policia
militar; durante a caminhada a com a temática ambiente saudável é ambiente sem lixo,
chamando atenção para a problemática e riscos causados ao meio ambiente e a população
pelo destino inadequado do lixo, recolhendo lixo reciclável e realizando no CIESA uma
variada programação: oficina de customização de camisas, oficina ambiental, contação de
historinhas, brincadeiras com sucatas, distribuição de mudas de plantas frutíferas, corte de
cabelo, higienização de pele, distribuição de brinquedos, cestas básicas, confecção de
bijuterias, maquiagem infantil, apresentação dos garis da alegria, que se trata de um grupo
de garis que fazem a alegria da criançada.
Nesse sentido, realizou as seguintes ações:
a) AÇÃO SOCIAL CRIANÇA BRINCANDO E SE TRANSFORMANDO - Realização de
atividades lúdicas educativas com as crianças de escola do entorno do CIESA, pelos
alunos do curso de Direito.
b) MULTIRÃO DE ATENDIMENTOS JURÍDICOS - O mutirão, foi realizado no NOJCIESA, não se limitou em ajuizar ações, mas também em prestar esclarecimentos
acerca dos direitos dos cidadãos nas áreas trabalhistas, de família (alimentos
gravídicos, divórcio, guarda, sobrepartilha, etc), do consumidor, previdenciária e civil.
c) Projeto AMA - Abrigo Moacir Alves - Trata-se de um Projeto Extensionista, que
objetiva integrar as ações acadêmicas envolvendo docentes e discentes, no
processo humanístico da responsabilidade social e integração com apoio envolvendo
ações de contato direto com os abrigados.
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d) DROGA? NÃO É LEGAL! - Face a crescente e incessante ação de indução de
crianças no uso de drogas, tornan-se alvos faceis e coletivos os colégios e escolas
dos nossos bairros. O NPJ-CIESA, com base na Lei 11.343/2006, preparou duas
equipes de cinco alunos que, em palestras interativa em duas escolas do Bairro
União, dentre elas a escola Estadual Raimundo Sobreira. os alunos irão expor
acerca dos perigos e armadilhas de aliciadores, bem como as agruras das Medidas
Socioeducativas.
e) GINCANA JURÍDICA DA SOLIDARIEDADE - Gincana que aconteceu dentre os
alunos do curso de Direito.
f) Projeto de Extensão DIRPF 2014 - O Projeto Extensionista DIRPF - Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física, busca oferecer regularização nas pendências
envolvendo Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física em atraso, processos
de "Malha Fina" e tributos da esfera federal em geral. Também tem como objeto
proporcionar formação da cidadania e responsabilidade social envolvendo todos os
participantes nos anseios comunitários.
g) Projeto Extensionista de Combate ao Câncer Infantil - Maryelle Duarte - efetivação
da Sociologia de forma aplicada, integrando os alunos da disciplina com a prática da
cidadania e auxílio comunitário à entidade sem fins lucrativos e atendimento à
comunidade carente, no tratamento do câncer em crianças de periferias de diversas
idades, internadas no núcleo. O projeto beneficia com o acesso ás crianças com
atividades recreacionistas, manutenção da entidade e sustentação material.
h) Curso de extensão Cálculo Financeiro com aplicação da calculadora HP 12C - O
Objeto do Projeto é criar habilidades e competências no controle das FINANÇAS
PESSOAIS e DOMÉSTICAS, orientando com ferramentas eficientes como a
Calculadora HP 12C, além do domínio de sua operacionalização. O projeto envolve
a comunicada de externa.
i) Projeto Extensionista " Turismo Comunitário no Lago Catalão" - O Projeto busca a
integração da comunidade acadêmica aos objetivos comunitários aplicado ao Lago
Catalão, com atividades de estruturação, apoio turístico e social.
j) Projeto Ensino Responsável - Trata-se de atividade extensionista buscando alcançar
a comunidade carente do bairro da união, envolvendo também os moradores do
suvaco da cobra e igarapé do Bindá, localizadas nos arredores da Instituição. O
Projeto envolve ações educacionais nas atividades da coleta de lixo reciclável, e
palestras educativas.
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k) Projeto " Exposição de Sanitários Secos Ecológicos" - O Projeto busca contribuir
com benefícios Ambientais, Benefícios Educacionais e Benefícios Econômicos, no
uso de banheiro seco como alternativa ecológica.
l) Projeto: responsabilidade social no Lago Catalão - Trata-se de um Projeto que busca
beneficiar a comunidade através do cuidado com a terra, com as pessoas e repartir
os excedentes. Apresenta o banheiro seco como alternativa ecológica e educacional,
com fins econômicos.
m) Projeto: Ensino Responsável - Trata-se de um projeto que faz parte do PROJETO
GUARDA-CHUVA : Meio ambiente saudável é meio ambiente sem lixo, que objetiva
sensibilizar a comunidade sobre as consequências socioambientais no consumo
descontrolado de bens e serviços e o destino inadequado do lixo. Assim, este
Projeto está inserido na caminhada ambiental e atividades lúdicas que envolvem as
crianças e moradores do bairro da União
n) OFICINA: PRODUÇÃO DE HAMBURGUER - Através da produção de minihambúrguer, pela própria criança, esta oficina tem como objetivo desenvolver nas
crianças o hábito de ingerir verduras e legumes de uma forma diferenciada,
mostrando que esses tipos de alimentos podem ser saborosos, além de saudáveis.
Na oficina as crianças irão produzir hambúrgueres de frango com legumes e carne
com legumes e durante a preparação a professora e os alunos que estarão
orientando as crianças, irão passar informações sobre a necessidade de ingerir os
alimentos que estarão sendo trabalhados pelas crianças.
o) PALESTRA: HIGIENE COMO BASE DE SAÚDE - Palestra ministrada pela
professora de nutrição e auxiliada pelos alunos de gastronomia tem como objetivo
informar as técnicas de higiene, manipulação e armazenamento de alimentos e
orientar sobre a higiene pessoal e do ambiente (cozinha, utensílios e equipamentos)
utilizados pelas mães dos alunos e pelas merendeiras. Esta palestra busca reduzir
os índices de doenças transmitidas pelos alimentos na escola e nas residências dos
alunos.
p) Oficina: SUCO VERDE E DETOX - Esta oficina tem como objetivo apresentar uma
forma diferenciada de complementação nutricional para os alunos, mostrando
possíveis combinações de frutas, verduras e legumes que a escola recebe para a
merenda das crianças, possibilitando que as crianças aumentem ou introduzam o
habito de ingerirem esses tipos de alimentos de uma forma mais saudável e
saborosa.
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q) OFICINA: SANDUÍCHES NATURAIS - Esta oficina tem como objetivo ensinar as
mães dos alunos e as merendeiras da escola a produzirem lanches saudáveis e
diferentes para os alunos na escola e em casa. Esses sanduíches possuem elevado
valor nutricional e baixo custo. Durante as oficinas a professora e os alunos do curso
de gastronomia apresentaram combinações e apresentações atrativas às crianças
de legumes, verduras e ovos. Dessa maneira, procuramos diminuir a ingestão de
salgados fritos e industrializados, bolachas recheadas, entre outros produtos
prejudiciais à saúde das crianças.
r) ATIVIDADE FÍSICA: YOGA - Com orientação da professora e auxilio dos alunos de
gastronomia as crianças irão executar movimentos básicos da yoga. Essa atividade
física tem como objetivo proporcionar as crianças um aprimoramento da
concentração e da memória e relaxamento da mente e do corpo.
s) PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES - Os alunos do curso de gastronomia,
orientados pelos professores, produziram e distribuir lanches para os participantes
das atividades que foram realizadas no CIESA.
t) DRAMATIZAÇÃO E JOGOS - Promover a integração entre família e escola
estimulando a interação entre esses atores mediante os jogos, brincadeiras e a
dramatização.
u) CONTAÇÃO

DE

HISTÓRIAS

-

Proporcionar

às

crianças

experiências

e

vivencias que as leve a um mundo de sonhos e fantasias por meio das histórias
contadas.
v) JOGO DA VIDA - Sensibilizar os adolescentes que essa é a fase do
desenvolvimento humano que está entre infância e a fase adulta, que muitas
alterações são percebidas na fisiologia do organismo, nos pensamentos e nas
atitudes desses jovens e que nem o corpo, nem a mente estão preparados para
receber um novo ser.
w) BRINCADEIRA COM SUCATAS - Explorar a imaginação de quem brinca bem como
desenvolver a capacidade de criação de quem confecciona, ressaltando a
importância de reaproveitar aquilo que seria descartado na natureza e quase
provavelmente poluir o ambiente.
x) OFICINA DE STÊNCIL - Ensinar através da prática como se dá a criação e o
processo de estamparia com stêncil combinando o método à serigrafia com os
seguintes recursos: Tinta para tecido, jornais e revistas usadas, papel cartãp A4/A3
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gramatura 150g, estilete, cola branca ou bastão, tela de nylon para serigrafia n. 12,
espátula, esponja, emborrachado para serigrafia e tecido.
y) PALESTRA E ATIVIDADE LÚDICA - MODA E SUSTENTABILIDADE - Sensibilizar
as crianças e adolescente para o consumo consciente de produtos oriundos da área
de design de moda, visando o acontecer de um mundo mais sustentável na busca da
conscientização dos jovens e adolescentes de forma descontraída sobre a correta
maneira de se vestir.
z) OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO DE T-SHIRT - Ensinar aos adolescentes as técnicas
de customização, aprendendo a dar outro olhar para camisetas usando adereços e
recortes.
aa) OFICINA DE BIJUTERIA - Incentivar a comunidade a desenvolver novas
habilidades, confeccionando suas próprias bijuterias com retalhos de tecidos.
bb) DINÂMICA DO NORTE - Sensibilizar as pessoas para definir metas voltadas para
preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida (duração 20
minutos).
cc) PALESTRA “POLUIÇÃO AMBIENTAL” - Mostrar aos alunos as principais causas da
poluição, como prevenir e conscientizá-los sobre o cuidado com o meio ambiente.
dd) OFICINA “VAMOS LIMPAR O IGARAPÉ?” - Conscientizar os alunos sobre o
descarte correto dos resíduos com o intuito de reduzir o impacto ambiental e a
poluição das águas por meio de figuras de peixes para colorir, dramatizando o que a
população poderá fazer para evitar o descarte.
ee) OFICINAS AMBIENTAIS - Organizar oficinas ambientais para conscientizar e instruir
a população sobre o cuidado com o meio ambiente por meio de aproveitamento de
resíduos.
ff) ATENDIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO FACIAL, CORTE DE CABELO E APLICAÇÃO
DE PROTETOR SOLAR - Proporcionar aos alunos e seus familiares boas práticas
de higienização e proteção com a pele.
gg) Palestra: Abrigo Moacir Alves e trabalhos desenvolvidos - A proposta do projeto é a
interação das ações relacionadas ao Abrigo e sua abrangência, buscando alcançar o
conhecimento sobre ONGs , OSCIPS e suas atividades.
hh) Palestra: Abrigo Jamel Doyle e suas atribuições - Palestra destacando os feitos
comunitários

da

entidade

e

suas

atibuições,

desenvolvendo habilidades sobre ONGs e OSCIPs.
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ii) PALESTRA EDUCATIVA: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO - Analisando o despreparo
do cidadão enquanto motorista e/ou pedestre no trânsito, surgiu à necessidade de se
relatar, por meio de fatos e dados concretos, buscando a estatística como fonte
principal, a realidade do trânsito no Brasil. Na junção desses dados, vê-se a
importância de sensibilizar os que fazem essas estatísticas serem negativas.

Como uma instituição socialmente responsável, o CIESA, participou promovendo a
IV Caminhada ambiental, como instrumento de conscientização das comunidades interna e
externa com o objetivo de sensibilizar os moradores do entorno do CIESA para as
consequências socioambientais que o consumo descontrolado de bens e serviços e o
destino inadequado do lixo podem trazer para toda a comunidade.

3.3

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS

No CIESA as Políticas Acadêmicas vem se consolidando no campo das práticas
institucionais e suas funções são redefinidas e redesenhadas de acordo com as
necessidades oriundas das demandas avaliativas e normativas, tornando-se um
processo flexível e diversificado que possam atender de modo interativo docentes e
discentes.
Os processos desenvolvidos primam pelo padrão do ensino com qualidade e pelo
êxito da aprendizagem dos discentes e no aperfeiçoamento da prática docente.
Sendo assim o CIESA estabelece as seguintes políticas acadêmicas:

3.3.1 Políticas Gerais
a) Desenvolver ações comprometidas com a realidade regional a que serve;
b) Ocupar uma posição fundamental e estratégica na realidade local, no
desenvolvimento tecnológico e socioeconômico da região, por meio de ação
direta do ensino, da pesquisa e da extensão
c) Promover a educação e a formação humanística numa perspectiva ética e de
responsabilidade social
d) Oferecer situações de aprendizagem que possibilitem a formação do cidadão
comprometido com uma sociedade mais justa;
e) Envidar esforços no sentido de operacionalizar os dispositivos legais que
amparam iniciativas no campo da educação inclusiva;
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f) Oportunizar o ensino de qualidade, numa perspectiva transformadora da
sociedade;
g) Incentivar a prática investigativa;
h) Promover as atividades extensionistas abertas à participação da comunidade;
i) Estreitar laços de relacionamento com seus ex-alunos por meio de Programa
de Acompanhamento de Egressos;
j) Manter programas de apoio à comunidade acadêmica
k) Garantir estrutura para o desenvolvimento da educação continuada e da
educação profissional
l) Promover a integração com outros irradiadores do conhecimento.

3.3.2 Políticas para o Ensino

Cursos de Graduação Sequenciais - as políticas norteadoras do ensino
superior nos cursos de graduação e sequenciais, ofertados pelo CIESA,
respeitadas suas áreas de vinculação visam garantir:
a) As características comuns (carga horária, ementa, conteúdo) nas
disciplinas de formação básica;
b) Compromisso com a missão institucional do CIESA e sua consequente
articulação com a pesquisa e a extensão;
c) Articulação com os segmentos do setor produtivo da sociedade;
d) Definição do perfil profissiográfico, das habilidades e competências,
bem como do diferencial dos cursos ofertados pelo CIESA;
e) Contextualização local e regional;
f) Atualização permanente do projeto político-pedagógico do curso em
consonância às diretrizes curriculares nacionais, bem como seu
acompanhamento com vistas à qualidade do curso e ao atendimento
aos Manuais das Condições de Ensino;
g) Organização do curso observando a matriz curricular, carga horária e o
tempo de integralização mínimos presentes na legislação específica.
Cursos de Pós-Graduação
a) Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação latu sensu e programa stricto
sensu, em consonância às linhas de pesquisas estabelecidas no projeto
pedagógico da graduação;
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b) Promover a pós-graduação respeitando os padrões de qualidade e as
normas estipuladas pela CAPES/MEC;
c) Investir na formação de pessoal comprometido com o desenvolvimento
profissional e social da região e do país;
d) Promover, por meio de parcerias, a integração com outros centros
irradiadores de conhecimento;
e) Desenvolver pesquisas em áreas relevantes e prioritárias para a região de
inserção do centro Universitário;
f) Desenvolver mecanismos de apoio à publicização da produção científica
de alunos e professores da pós-graduação;
g) Incentivar a participação de professores e alunos da pós-graduação em
eventos de natureza científica;
h) Estimular a participação de professores doutores nos cursos de pósgraduação latu sensu e nos cursos de graduação.

3.3.3 Políticas para a Educação Inclusiva

O CIESA, ciente de sua responsabilidade social, vem cumprindo seu compromisso
enquanto agência de formação que, além de produzir conhecimento, tem a
responsabilidade de reunir esforços no sentido de trabalhar numa meta comum de
garantir uma educação de melhor qualidade a todos.
Por meio de ações afirmativas estabelecidos em suas diretrizes, o CIESA institui
programas sociais e ações extensionistas voltadas a promover a inclusão educacional
àqueles que se encontram à margem do sistema educacional:
Tais ações/programas são constantes das seguintes diretrizes:
a) Desenvolvimento de Programas e projetos de extensão voltados às populações de
baixa renda;
b) Projeto amor pela Vida – atendimento à comunidade carente do Bairro União, região
que compõe o entorno do CIESA;
c) Programa Bolsa Trabalho – destinado a alunos comprovadamente carentes que
estejam desempregados ou subempregados;
d) Projeto itinerante no NPJ – atendimento jurídico à população carente de Manaus;
e) Participação na programação nacional do Dia da Livre Iniciativa: compromisso social
do ensino superior particular
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3.3.4 Políticas para Pesquisa

A exigência da pesquisa acadêmica e de produção científica não é uma exigência
para Instituições Isoladas de Ensino, ou Centros Universitários, no entanto, o CIESA,
preocupado com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, busca contemplar
a criação de espaços que se tornem referência para criar, incentivar, fomentar e
desencadear o diálogo científico, por meio das seguintes diretrizes:

a) Estimular a integração dos docentes e discentes da graduação com a pósgraduação, por meio do incentivo à produção científica;
b) Apoiar projetos específicos através de financiamento junto às agências de
fomento;
c) Apoiar atividades universitárias de prática investigativas, tais como
trabalhos de conclusão de curso, projetos de extensão, dissertações de
mestrado etc., que propiciem a consolidação e a disseminação da
produção do conhecimento científico, tecnológico e cultural;
d) Estimular a participação de alunos na atividade de pesquisa;
e) Estimular e apoiar a participação de professores e alunos em eventos das
diversas áreas do conhecimento.
f) Estabelecer parceria com os diversos segmentos do setor produtivo, a fim
de gerar pesquisas que resultem no aprimoramento e desenvolvimento da
região.
g) Oportunizar ao estudante a formação científica por meio do incentivo à
participação e à produção científica;
h) Consolidar grupos de pesquisa;
i) Aprimorar e consolidar os processos de avaliação de pesquisa;
j) Criar instrumentos e mecanismos para aferição da qualidade e
produtividade do gerenciamento da pesquisa.
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3.3.5 Políticas para Extensão
A extensão universitária no CIESA é compreendida como processo acadêmico que
interliga a universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa com as demandas da
maioria da população, possibilitando, assim, a formação do profissional cidadão que
reconhece na sociedade o espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo
para a superação das desigualdades sociais existentes e para o desenvolvimento regional.
a) Neste sentido, a política de extensão universitária do CIESA é definida
para:
b) Reafirmar

a

extensão

universitária

como

atividade

acadêmica

indispensável à formação do aluno, à qualificação do professor e ao
intercâmbio com a sociedade;
c) Integrar o ensino e a pesquisa às demandas institucionais e sociais,
voltadas ao atendimento de necessidades sociais;
d) Assumir a importância das ações extensionistas como atividades
complementares responsáveis pela flexibilização do currículo, constantes
dos projetos pedagógicos dos cursos;
e) Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da
consciência social e política, priorizando ações que visem à superação das
atuais condições de desigualdade e exclusão existentes;
f) Incentivar atividades do

desenvolvimento cultural,

estimulando as

atividades voltadas para o incentivo à leitura, turismo regional, folclore e
cultura popular;
g) Divulgar e apoiar a produção acadêmica;
h) Incentivar a educação ambiental e desenvolvimento sustentado como
componentes da atividade extensionista;
i) Tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão
universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria
universidade;
j) Possibilitar novos meios e processos de produção,

inovação

e

transferência de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao
saber e o desenvolvimento tecnológico e social do país.
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k) Viabilizar a prestação de serviços como produto de interesse acadêmico,
científico, filosófico, tecnológico e artístico do ensino, pesquisa e extensão.

3.3.6 Comunicação com a Sociedade

No CIESA a Coordenação de TI é o órgão disseminador das informações na
instituição. O site do CIESA é um importante instrumento de comunicação uma vez que
o mesmo agrega as matérias produzidas pelos Cursos de Graduação e Tecnológico,
bem como informações normativas e legais e dissemina os resultados da avaliação
institucional.
Trimestralmente é elaborado o Boletim Informativo que faz parte do acervo
comunicacional com ampla e democrática divulgação de matérias acad6emico culturais
e sobretudo o que acontece no CIESA.
O Setor de TI do CIESA operacionaliza todos os sistemas informatizados garantindo
uma comunicação célere e de alta qualidade
A ouvidoria do CIESA é um importante canal de contato comunicacional da
instituição que contempla demandas internas e externas, com disponibilidade para que
sejam efetuadas reclamações, críticas e sugestões, nesse sentido desempenha o papel do
exercício da cidadania, bem como atua como instrumento de gestão a partir das demandas
mais significativas.

3.3.7 Políticas de atendimento ao discente

O CIESA tem em operacionalidade políticas que tem por objetivo acolher as

modo a identificar, elaborar e encaminha propostas de intervenção no processo de
construção do conhecimento.
É importante destacar que no CIESA funciona o NAPPO (Núcleo de Apoio Psicossocial)
que tem como finalidade o apoio psicossocial e acadêmico, disponibilizado pela Instituição
por meio de equipe multiprofissional composta por 2 (dois) Psicólogos e 1( um) Pedagoga
que através do Núcleo visam intervir nos processos cognitivos, emocionais, sociais,
culturais, orgânicos e pedagógicos dos discentes, oferecendo suporte e atuando sobre os
fatores que possam interferir no seu sucesso acadêmico e profissional.
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Nesse sentido o CIESA desenvolveu estratégias interventivas que proporcionaram o
aprimoramento do desempenho acadêmico dos discentes e nesse sentido:
a) O CIESA otimizou o desempenho discente, por meio do Programa de Monitoria,
Programa de Nivelamento.
b) Para promover e garantir a permanência e a promoção dos Discentes, foi
implementado a captação de alunos, retenção, orientação financeira.
c) Foi fomentado a participação discente em eventos técnicos, científicos, culturais.
d) O CIESA apoiou o desenvolvimento de atividades extraclasse.
e) Foi ampliado a participação do discente no CIESA
f) Foi promovido e garantido o apoio pedagógico aos discentes.

3.4 EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO

O presente relato indica algumas ações que o CIESA desenvolveu a partir do enfoque
processual e emancipatório concernente a sua concepção de avaliação no que se refere a
organização e gestão da instituição:
1) Reavaliação do Processo Seletivo com vistas à melhoria da seleção, alinhavando a
aferição dos conteúdos às competências e habilidades, visando selecionar os
candidatos mais adequados ao perfil dos alunos desejados pelos cursos de
graduação do CIESA, interagindo com o ensino médio através da adesão do ENEM
e com os seguintes passos:
2) Reestruturação do Processo Seletivo para o Ano de 2014/2015
3) Programa de Recepção de Calouros que tem o compromisso com a apresentação
do curso no início do ano letivo, dos planos de ensino das disciplinas, mostrando os
benefícios para o exercício profissional e a articulação entre elas, componentes
metodológicos, bibliografia, instrumentos e critérios avaliativos, visando despertar o
interesse pelo curso e pela profissão e suas perspectivas.
4) Mecanismos de Nivelamento -

Implementação e Implementação do Programa de

Nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática.
5) Aperfeiçoamento das relações com ex-alunos: Programa de Acompanhamento de
Egressos.
6) Fortalecimento da ação extensionista, ampliando o atendimento comunitário e
atendendo ao papel social do CIESA.
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7) Veiculação do conhecimento institucional por meio da Revista Acadêmico Científica
do CIESA;
8) Inclusão da temática Educação Ambiental nos projetos de Cursos de do CIESA ;
9) Inclusão da temática das relações Étnico-raciais e o Estudo da História da Cultura
Afro-brasileira e Indígena nos Projetos Pedagógicos do CIESA ;
10) Inclusão da Educação em Direitos Humanos – EDH nos projetos dos Cursos de
Graduação, Tecnológicos e Sequenciais do CIESA .

3.4.1 Políticas de Pessoal

O CIESA realiza de forma sistemática ações voltadas para o desenvolvimento e o
aprimoramento do seu corpo docente, dentre as quais destaca-se:

1) Apoio à participação em eventos científicos de relevância com liberação de
frequência sem ônus para o professor;
2) Promoção da qualificação e capacitação dos Docentes e do pessoal TécnicoAdministrativo.
3) Formação continuada dos Docentes – o CIESA possui 53,9% de docentes com
titulação Stricto Sensu e 100% dos docentes com formação Lato Sensu
4) Promoção e a adequação das carreiras docente e do pessoal técnicoadministrativo.
5) Realização de encontros e reuniões com docentes para discutir e rever nossos
indicadores de qualidade, colhendo sugestões e ideias para melhoria dos
serviços;
6) Capacitação dos docentes, visando às competências pedagógicas com foco no
processo de aprendizagem do aluno e na relação adulta e comunicação com
estes em classe.
7) Corpo docente contrato em regime integral e parcial: 25,5% dos docentes são
contratados em tempo integral
8) Os Planos de Carreira dos Docentes e Técnicos-administrativos encontram-se
homologados pela Delegacia Regional do Trabalho e emprego da Cidade de
Manaus
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No que se refere a oferta de Curso de Especialização com descontos para
docentes, o CIESA tem o objetivo de prepará-los com conhecimento substantivo e
aprofundado para conduzir o projeto de renovação e diferenciação do curso na
Região Amazônica. O corpo docente, consolidado em mais de duas décadas de
atuação do CIESA, reflete a combinação de talento, seriedade e compromisso com a
função social do CIESA, assentada na relação harmônica entre os homens, a
natureza e a sociedade. O CIESA tem um quadro docente qualificado que se
encontra assim distribuído:

Quadro 7 - Total de docentes por titulação
MESTRES

DOUTORES

ESPECIALISTAS

TOTAL

79

16

81

176

Fonte: RH/CIESA/2014

3.4.2 Organização e Gestão da Instituição
No que concerne a configuração do processo de organização e gestão do CIESA é
possível afirmar que todas as 19 (dezenove) Coordenações de Curso atuam em tempo
integral, o que permite atender melhora às demandas de gestão e acadêmicas dos cursos,
com poderes de decisão acadêmica dentro dos preceitos normativos e legais.
O Conselho superior do CIESA é um órgão de natureza normativa, deliberativa,
jurisdicional e consultiva que atua em matérias concernentes ao planejamento, a
administração, ao ensino, a pesquisa e a extensão de modo atuante e sistemático.
Ressalta-se que o perfil do Conselho Superior do CIESA consolida-se em um espaço
democrático e de aprimoramento das práticas institucionais como fomentador e orientador
das normas e regulamentos, sendo assegurado sua independência. Funciona com reuniões
que ocorrem sistematicamente, sendo assegurada a independência e autonomia em
relação a Mantenedora e buscando em suas ações normativas coer6encia com os
princípios e objetivos do PDI.
Os Colegiados do Curso do CIESA são órgãos de coordenação e assessoramento
consultivo e deliberativo em questões didático-pedagógicas e científica dos curso. Reunião
quando convocados pelos Coordenadores de Cursos e tem suas compet6encias descritas
em Regimento.
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3.4.3 Sustentabilidade Financeira

O Planejamento financeiro do CIESA é realizado pelo Setor Financeiro que executa
atividades de controle financeiro, operacionalizando os processos de planejamento,
organização e definição de normas e diretrizes à área de planejamento financeiro e
orçamentário.
No PDI do CIESA de 2012-2017 está demonstrado a proposta de sustentabilidade
financeira a qual vem sendo assegurada pela sistematização de uma gestão administrativofinanceira que utiliza modernos sistema integrados que disponibilizam o controle de todas
as despesas planejadas e efetivadas com controle mensal das contas e controle
orçamentário anual.
Nesse sentido tem a seguinte aplicação da receita liquida de recursos decorrentes das
Anuidades: a) 1% para capacitação docente e técnica; b) 1% para a ampliação do acervo
bibliográfico e produção editorial; c) 1% para as atividades de pesquisa e produção
científica; 0,5% para as atividades de extensão e 0,5 % para apoio à participação docente e
discente em eventos científicos.
Os demais percentuais são aplicados em despesas de pessoal, despesas de custeio e
despesas de investimentos
3.5 EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

O CIESA tem por objetivo investir em infraestrutura física de acordo com as
demandas oriundas dos relatórios avaliativos e dos serviços de manutenção preventiva,
nesse sentido:
a) Garantiu a operacionalidade satisfatória do Sistema de Segurança do CIESA.
b) Realizou sistematicamente a manutenção da limpeza do CIESA.
c) Reestruturou o Suporte dos Serviços de Informática dando mais qualidade e
celeridade
d) Aperfeiçou o Sistema Acadêmico, ampliando o uso da tecnologia.
e) Aprimorou o acesso a Internet no CIESA.
f) Ampliou o acervo bibliográfico.
g) Manteve e ampliou contratos terceirizados e prestação de serviços.
h) Redimensionou o acesso de alunos, professores, funcionários e veículos.
i) Estruturou plano de manutenção do CIESA.
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j) Implantou a coleta seletiva no CIESA.
k) Ampliou e equipou as instalações para o gabinete de TI.
l) Ampliou e modernizou laboratórios.
m) Foram garantidas as condições de infraestrutura física e de recursos humanos para
o trabalho do CPA.
n) Foi construído e inaugurado de um prédio para funcionamento do Curso de
Gastronomia
o) Disponibilizou novas instalações para a Coordenação e Orientação de Estágio do
Curso
p) Fez a Sinalização visual dos serviços
q) Realizou a manutenção preventiva e corretiva em todas as instalações físicas do
CIESA

Laboratórios de Informática

a) Ampliação de Equipamentos de Informática e Laboratórios, aumentando o acesso às
informações.
b) Aquisição de recursos audiovisuais: equipamentos de data show.
c) Criação de novos laboratórios de informática, implementação de informática na
biblioteca, cursos para um melhor atendimento pelos órgãos de apoio e reuniões
sistemáticas com os coordenadores
Biblioteca
a) Ampliação do horário de atendimento: De segunda a sexta: das 8h às 22h e
Sábados: 9h às 17h
b) Aquisição de novos Títulos de exemplares para o acervo bibliográfico dos cursos de
Graduação e tecnológicos
c) Impressão de Trabalhos Acadêmicos;
d) Acesso gratuito à Internet com 20 computadores;
e) Computadores para Digitação de Trabalhos Acadêmicos
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3.6 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

A Comissão de Avaliação Institucional Externa junto ao CIESA, analisando os requisitos
legais, constatou que:
a) As condições de acesso para portadores de necessidades especiais (Decreto
5.296/2004) - foram atendidas as exigências de condições de acesso para
portadores de necessidades especiais;
b) A titulação do corpo docente – atende as condições exigidas para a titulação do
corpo docente. Na condição de Centro Universitário, o CIESA possui 42% do corpo
docente com titulação stricto sensu
c) O Regime de trabalho do corpo docente – O CIESA possui 24% do corpo docente
contratado em regime de tempo integral, atendendo assim a legislação pertinente;
d) O Plano de Carreiras Cargos e Carreira (IES privadas) – foram atendidas às
exigências de registro e homologação dos Planos de Cargos e Carreira por órgão
competente do Ministério do Trabalho e emprego (Súmula 6 –TST);
e) A forma legal de contratação de professores (IES privadas) – foram atendidas as
exigências de forma legal de contratações. Verifica-se que as contratações dos
professores são realizadas mediante vínculo empregatício (CLT, arts. 2º e 3º).
Na avaliação da CPA no que se refere ao acompanhamento dos Egressos observase que as seguintes ações foram desenvolvidas de modo sistemático e eficaz:
a) O CIESA realizou acompanhamento dos egressos, através dos índices de aprovação
na OAB especificamente para o Curso de Direito e em concursos públicos para
todos os Cursos.
b) No ano de 2014 egressos palestraram para alunos finalistas em diversos eventos
realizados pelo CIESA.
c) Grande parte dos egressos realizaram pós-graduação no CIESA, o que facilita, além
do acompanhamento, a contratação dos alunos para o quadro docente, o que
demonstra a política de valorização do profissional formado pela IES.
d) Participação do egressos nos colegiados dos cursos;
e) Integração do egresso com o Centro Acadêmico do CIESA.
Observou-se também que o CIESA realizou ações relevantes de ensino, pesquisa e
extensão e de inovação tecnológica com a realização de :
a) Atualização constante das ementas da matriz curricular dos Cursos, com inclusão de
bibliografia atualizada;
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b) Atualização do PPC dos cursos;
c) Discussão com o NDE e Conselho de Curso sobre a necessidade/possibilidade de
mudanças na matriz curricular dos cursos e de atualização dos conteúdos
programáticos, com inclusão das novas necessidades sociais;
d) Promoção de atividades simuladas ;
e) Maior utilização dos meios eletrônicos na comunicação com docentes e discentes;
f) Promoção de grupos de trabalhos de pesquisa e de extensão, envolvendo
professores e alunos;
g) Produção científica: retomada da “Revista do CIESA” com artigos publicados em
2014.
h) Aquisição contínua de obras;
i) Revitalização do programa de monitoria em 2014;
j) Avaliação multidisciplinar;
k) Incentivo à pesquisa inserido na matriz curricular (através da disciplina Trabalho de
Curso que é obrigatória em todos os Cursos)

Com base nos resultados oriundos da coleta de dados, configura-se um perfil
institucional e acadêmico positivo, conforme se pode observar nos gráficos descritos e
analisados a seguir:

3.6.1 Resultados da Avaliação Institucional realizada por Docentes e Discentes

Gráfico 17 - Quanto à Instituição

Fonte: TI/CIESA/2014

Observa-se no Gráfico 17 que se refere quanto à Instituição que os respondentes
têm uma avalição positiva uma vez que as respostas se dividiram com mais ênfase entre o
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conceito excelente, acima da média e na média. Deste modo, na visão dos docentes e
alunos do CIESA é possível afirmar que a missão da instituição tem sido adequadamente
cumprida, no sentido do alcance das finalidades e objetivos da instituição no contexto da
sociedade na qual está inserida e na comunidade acadêmica.

Gráfico 18 - Quanto à qualidade do atendimento pelos órgãos de apoio

Fonte: TI/CIESA/2014

O Gráfico 18 revela a qualidade do atendimento pelos órgãos de apoio o que pode
ser observado uma incidência das respostas no indicador na média. No entanto é
significativo o somatório positivo quando se observa o número de respostas concentradas
nas opções acima da média e excelente. É importante observar os números de respostas
nas opções abaixo da média e ruim, que proporcionam um processo de reflexão onde deve
ser proposto estratégias de melhorias com monitoramento das ações.

Gráfico 19 - Quanto à direção do CIESA

Fonte: TI/CIESA/2014
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O Gráfico 19 retrata um quadro bastante positivo da análise da direção do CIESA no
que tange aos atributos de excelência ter sido o indicador mais bem avaliado, seguidos de
na média e acima da média. Os percentuais de 3,6 % para abaixo da média e o,4% para
ruim retratam um percentual mínimo de insatisfação mas no aspecto da significância
estatista a representatividade é baixa.

Gráfico 20 Quanto a secretaria de registros acadêmicos

Fonte: TI/CIESA/2014

No exame do Gráfico 20 é possível afirmar um elevado grau de satisfação uma vez
que as respostas de maior percentual concentram-se em 22,3% excelente. 34,7 % acima
da média e 41 % na média perfazendo o total de 98 % de docentes e discentes satisfeitos o
que nos conduz a uma análise de que a secretaria e os registros acadêmicos apresentam
um elevado grau de qualidade.

Gráfico 21 Quanto ao centro de apoio psicopedagógico

Fonte: TI/CIESA/2014

O Gráfico 21 revela claramente que o corpo docente e discente encontra-se
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satisfeito com os serviços oferecidos pelo centro de apoio psicopedagógico uma vez que
como é possível observar apenas 4,9% consideram abaixo da m´pedia e nenhum
respondente indicou a opção ruim. É possível afirmar que estes resultados revelam o
trabalho sistemático e de acompanhamento que este centro faz atendendo com qualidade
as demandas.

Gráfico 22 Quanto ao centro de orientação e apoio ao docente

Fonte: TI/CIESA/2014

Os dados relativos ao Gráfico 22 que trata do centro de orientação e apoio ao
docente nos permite uma avaliação positiva dos resultados uma vez que de imediato são
indicados 44,6 % de respostas para opção na média; 25,7% acima da média e 7,2%
excelente. Chama atenção como fator positivo no processo avaliativo o campo ruim não ter
sido indicado por nenhum respondente. Os gráficos apontam para à qualidade dos serviços
de orientação docente uma das prioridades do CIESA em seu PDI e nas propostas
específicas dos Cursos.

Gráfico 23 Quanto à participação dos professores na academia

Fonte: TI/CIESA/2014
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Na análise do Gráfico 23 são revelados os seguintes percentuais que caracterizam o
nível de participação do professor na academia: 25,7% excelente; 23,7 % acima da média ;
30,7 % na média; 12% abaixo da média e 3,0% ruim. Importante destacar que de modo
geral os professores tem uma participação positiva. No entanto, chama a atenção o
percentual mínimo de 3,0% que avaliaram como ruim, pois nos conduz a identificar os
entraves que esta questão requer e propor intervenções de melhoria.

Gráfico 24 Quanto às salas de aula

Fonte: TI/CIESA/2014

A análise das salas de aulas demonstrada no Gráfico 24 indica que os docentes e
discentes situam-se na faixa de satisfação uma vez que as respostas concentram-se em
46,2 % na média; 23,9% acima da média e 17,2% excelente. È importante observar as
respostas para 9,0% abaixo da média e 1,9% ruim, pois apesar de não demonstrarem
significância estatística, mas no quadro avaliativo conduzem a um processo de reflexão e
identificação para prover políticas de gestão e administrativas que alterem estes resultados
para indicadores positivos.

Gráfico 25 Quanto à biblioteca

Fonte: TI/CIESA/2014
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O Gráfico 25 demonstra a avalição da biblioteca do CIESA é considerada bastante
adequada e satisfatória uma vez que se identifica uma positividade nas respostas de 82,2
% considerando os percentuais: na média 41,7%; acima da média 21,4% e 19,1% em
contraposição de 10,7% abaixo da média e 4,3% ruim. Cabe destacar que neste item
avaliativo há necessidade de um olhar mais sensível, no que se refere as possibilidades de
suplantar os indicadores avaliados abaixo da média.

Gráfico 26 quanto à qualidade dos Laboratórios de informática

Fonte: TI/CIESA/2014

Na análise do gráfico 26 é possível observar que a qualidade dos laboratórios do
CIESA atendem com satisfação aos docentes e discentes que avaliaram uma vez que
neste atributo as respostas positivas são mais relevantes do que os 19,7% concentrados
em respostas de abaixo da média e ruim. O percentual mais significativo foi de 39,3 % na
média, no entanto há uma demonstração de qualidade positiva tendendo para o excelente
nos percentuais de 31,% acima da média e 8,7% de excelente. Considerando a dimensão e
a complexidade que envolve o alcance de resultados de qualidade para laboratórios de
informática é possível afirmar que o CIESA contempla com qualidade este requisito.
Gráfico 27 quanto às demais instalações (limpeza, higiene e condições físicas)

Fonte: TI/CIESA/2014
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O Gráfico 27 trata da análise de professores e alunos no que se refere às demais
instalações do CIESA no quesito de limpeza, higiene e condições físicas. Neste caso como
se observa no referido gráfico a exceção da resposta concentrada em 38,8% nas condições
média, ocorreu uma equidade nos níveis de positividade em acima da média e excelente e
nos índices de negatividade nos níveis de abaixo da média e ruim. Portanto, neste
indicador avaliativo há necessidade de políticas e ações mais arrojadas afim de que no
decorrer do processo possam ocorrer mudanças significativas que venham a incidir em
fatores positivos e de qualidade.

3.6.2 Resultados da Avaliação Institucional realizada pelos técnico-administrativos

Gráfico 28 Quanto à instituição

Fonte TI/CIESA/2014

Como se observa no Gráfico 28 o prestígio da instituição junto à sociedade
tem uma avaliação positiva, já que a maioria dos respondentes indica a média, acima da
média e excelente como referência avaliativa. Desse modo, é importante observar que há
um empenho constante do CIESA em potencializar a visão dos gestores e a missão
institucional de modo que as mesmas sejam adequadamente cumpridas contribuindo para
o alcance de suas finalidade e para uma imagem cada vez melhor junto à sociedade. É
importante registrara que nenhum respondente considera o CIESA com prestigio abaixo da
média ou ruim. Esse indicador positivo é o resultado do processo de gestão e participação
justa e democrática, bem como um espelho do nível da qualidade de ensino propiciado
pelos docentes e pelas condições de infraestrutura que o CIESA oferece à sociedade e a
comunidade acadêmica
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Gráfico 29 – eficiência dos canais de comunicação

Fonte TI/CIESA/2014

Pelos resultados apresentados no gráfico 29 é possível identificar uma
diversidade de opiniões e conceitos que estabelecem índices que vão desde o conceito de
excelente ao conceito de ruim o que pode indicar que apesar do comprometimento da
gestão há necessidade de investimento em estratégias comunicacionais que atendam de
maneira satisfatória a maioria da comunidade acadêmica.
Gráfico 30 – Diretrizes administrativas do Centro Universitário

Fonte TI/CIESA/2014

Analisando o gráfico 30 que trata das diretrizes administrativas do CIESA é possível
observar que houve uma predominância no indicador na média, seguido equitativamente
pelo acima da média e o abaixo da média, situação esta que deve ser objeto de análise
detalhada nas reuniões de colegiados de curso, pois estes resultados tendem a ser
melhorados a partir da iniciativa para solucionar os problemas indicados no processo
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avaliativo já que estes índices podem significar uma gestão pró-ativa e comprometida com
resultados
Gráfico 31 – satisfação quanto à atuação: democrática e justa?

Fonte TI/CIESA/2014

A avaliação sobre satisfação quanto à atuação: democrática e justa? Demonstrou
índices de satisfação positivos já que se destaca uma maioria de respondente nos
indicadores de qualidade na média e acima da média. É possível identificar percentuais
relativos aos indicares abaixo da média e ruim, mas estes resultados remetem a um
processo de reflexão no processo de gestão da instituição.

Gráfico 32 – espaço físico

Fonte TI/CIESA/2014

Analisando o gráfico 32 que trata do espaço físico da biblioteca observa-se uma
predominância da avaliação no indicador na média o que de modo geral pode ser
considerada positiva, uma vez que há predominâncias significativas nos indicadores acima
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da média e excelente. É notório que os resultados apontam que o espaço pode ser
melhorado, cabendo neste caso uma reflexão e um estudo técnico de cada área.
Gráfico 33 – adequação e atualização do acervo

Fonte TI/CIESA/2014

A biblioteca do CIESA na visão geral dos sujeitos quando analisaram a atualização do
acervo disponível no gráfico 33 apresentam maior índice na média e indicador significativo
acima da média, o que retrata as diferentes opiniões acerca deste indicador de qualidade.
Desse modo os resultados indicam que há uma necessidade de maiores investimentos
nesta área ou demonstrar um nível de desconhecimento dos respondentes sobre o acervo
o que demanda neste caso, a necessidade de estratégias de comunicação mais efetivas.
Gráfico 34 – condições das instalações e infraestrutura

Fonte TI/CIESA/2014

A questão pertinente as condições das instalações e infraestrutura apontaram para
resultados positivos, uma vez que a maioria dos respondentes consideram na média e
acima da média. Os resultados da minoria referente aos indicadores abaixo da média e
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ruim devem ser potencializados com estudos específicos das instalações e infraestrutura
para otimizar os índices de satisfação.
Gráfico 35 – disponibilidade de periódicos e multimeios

Fonte TI/CIESA/2014

Na visão dos respondentes a disponibilidade de periódico e multimeios ( VHS, CD ROM,
DVD) apesar do aspecto positivo no indicador na média, este precisa de um maior cuidado
institucional no que se refere a esta disponibilidade, uma vez que foi avaliado como um
investimento para ser mais potencializado.
Gráfico 36 - estacionamento

Fonte TI/CIESA/2014

O espaço do estacionamento do CIESA foi avaliado positivamente com indicadores de
qualidade significativos para na média, acima da média e excelente pela maioria dos
respondentes, vale ressaltar que houve um pequeno destaque para os indicadores abaixo
da média e ruim o que leva a perceber que este espaço pode ser melhorado.
Nesse sentido, analisando os dados coletados na avaliação institucional de 2014, a CPA
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constatou que das respostas dos participantes, destaca-se os seguintes aspectos
relevantes desse processo os quais podem ser aperfeiçoados e incluídos no planejamento
estratégico do CIESA a longo ou médio prazo, visando referendar sua missão e finalidades
acadêmica e social, estabelecendo ações de melhoramento interno.
a) A maioria dos alunos apontam que as instalações físicas das salas de aula são
amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário adequado, não sendo significativo a
respostas dos alunos que indicaram que as salas ainda são pequenas e mal ventiladas em
relação ao número de estudantes.
b) Para todos os alunos, as aulas práticas que são realizadas atende à matriz dos
cursos Foi feita observações que em alguns horários os laboratórios atendem um maior
número de alunos nas aulas práticas, o que pode ter influenciado algumas poucas
respostas em que a estrutura poderia ser ampliada ou o horário redimensionado.
c)

No que se refere a Biblioteca para os alunos e professores

respondentes do

questionário de auto avaliação o acervo para quase metade dos alunos que responderam a
avaliação, atende ao alunado. O Acervo da biblioteca foi ampliado e atualizado, quanto a
bibliografia básica e complementar e periódicos. Foram redistribuídos mais exemplares das
obras utilizadas pelos períodos/alunos. O acervo é atualizado e ampliado periodicamente
(anualmente) para atender as demandas solicitadas.
d) No que se refere a qualificação dos professores, foi indicado pela maioria o nível
ótimo de qualificação dos docentes .A IES sempre se preocupou com a atualização e
capacitação do corpo docente, para tanto, promove eventos pedagógicos que orientam os
docentes na preparação das aulas e avaliações.
e) A maioria dos alunos aponta que a grande parte ou todos os professores tem
disponibilidade para orientação extraclasse.O regulamento do Trabalho de Conclusão de
Curso direciona suas diretrizes para que os professores com maior disponibilidade possam
orientar os trabalhos dos alunos de forma mais adequada e em horários mais ampliados.
f) Quase unanimidade dos alunos que apontam que todos os professores ou a maior
parte deles demonstra domínio atualizado das disciplinas ministradas. Apenas 1% dos
alunos responderam que metade deles ou menos da metade possui domínio da matéria.
As coordenações dos cursos realizam bancas de qualificação de todos os professores
contratados. Assim, há uma avaliação prévia do domínio de conteúdo e de metodologia
antes de submeter o professor ao alunado, o que garante maior segurança à contratação
do docente.
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Conclui-se , portanto, que os Cursos do CIESA , conforme os resultados
apresentados referenda-se em uma satisfação homogênea frente aos conteúdos
analisados, desta forma materializando os esforços da IES, quando em suas políticas
educacionais e administrativas, pois planeja e acompanha , os insumos que são
fundamentais para o funcionamento do CIESA e para obtenção da qualidade do ensino.
Os resultados desse processo avaliativo referente traduzem ao mesmo tempo o
investimento que o CIESA fez ao longo dos anos na melhoria da qualidade do ensino, bem
como aponta caminhos que ainda precisam ser trilhados de modo que a IES amplie seus
indicadores de qualidade. Nessa perspectiva identificou-se que há necessidade de cada
vez mais de consolidar os mecanismo de planificação e acompanhamento sistemático
junto a docentes e aos discentes, como medida de intervenção e de modo a garantir o
empoderamento dos docentes, a ampliação do repertório cognitivo dos alunos e aprofundar
a visão sistêmica da IES como um todo.
Desse modo consubstancia-se a necessidade de incrementar

programas

institucionais, os quais coloquem em destaque o tripé de formação desses conteúdos:
graduação, pesquisa e extensão, uma vez que é notório que a produção do conhecimento
deverá se constituir como o eixo basilar que deve direcionar um cotidiano permanente de
produção, reflexão e construção conjunta entre IES, docente e discentes.
A apresentação dos resultados do processo de avaliação interna do CIESA contempla
os indicadores de qualidade propostos de modo a subsidiar planos de ações para melhoria
efetiva do CIESA, nesse sentido temos os seguintes resultados concernente a adesão de
59% dos respondentes:
1) No que se refere ao Exame de Ordem: o Curso de Direito do CIESA é o que mais
aprova alunos dentre todas as faculdades do Estado do Amazonas
2) 20% do total de aprovados na OAB no Amazonas são alunos do CIESA, com
aprovação, inclusive, de alunos que ainda não concluíram o curso.
3) Os Cursos do CIESA realizam acompanhamento dos egressos através dos índices
de aprovação na OAB e em concursos públicos
4) No ano de 2014 egressos realizaram palestras para os alunos finalistas
5) Grande parte dos egressos dos Cursos do CIESA realizam Pós-graduação, o que
facilita, além do acompanhamento, a contratação de alunos para o quadro docente,
o que demonstra a política de valorização profissional do CIESA
6) Participação de egressos em colegiados de curso
7) Participação de egressos no Centro Acadêmico do CIESA
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8) Atualização constante das ementas da matriz curricular dos Cursos do CIESA, com
inclusão de bibliografia atualizada
9) Atualização dos PPC dos Cursos de acordo com as necessidades
10) Discussão quando necessário entre os Conselhos de Curso e seus NDE sobre a
necessidade e possibilidades de mudança na matriz curricular ou de atualização de
conteúdos programáticos, com inclusão de novas necessidades sociais
11) Ampliação da utilização dos meios eletrônicos na comunicação com docentes e
discentes
12) Promoção de grupos de trabalho de pesquisa e extensão, envolvendo professores e
alunos;
13) Produção Científica do Curso de Direito: “ Revista do Curso de Direito”
14) Aquisição contínua de obras de acordo com as demandas encaminhadas pelos
Cursos
15) Desenvolvimento do Programa de Monitoria
16) Incentivo aos discentes à pesquisa científica inserida na Matriz Curricular dos
Cursos na disciplina Trabalho de Curso
17) Proposta inicial da elaboração do PPC com base nas competências
18) Ações de responsabilidade social e desenvolvimento da Cidadania
19) Realização de diversos Cursos de Extensão
20) Construção do Novo Laboratório de Gastronomia e Espaço Gourmet
21) Revitalização dos Projetos dos Laboratórios de informática, moda e estética,
cosmética, gastronomia e pedagogia
22) Realização de Pesquisa de campo sobre o conhecimento da população sobre
Gestão Ambiental
23) Realização de palestras ambientais
24) Trabalho de ação feito junto ao corpo docente para preparação do aluno na
avaliação dos cursos que realizaram ENADE e de concursos exigidos pelo mercado
de trabalho
25) Consolidação do modelo de avaliação implantado, através da prova multidisciplinar
com o objetivo de avaliar o desempenho dos acadêmicos em relação aos conteúdos
programáticos previstos nas diretrizes curriculares com foco nas habilidades e
competências.
26) Efetivação de parcerias com Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental
para as atividades na brinquedoteca e laboratório de ensino do Curso de Pedagogia
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3.7 AÇÕES PREVISTAS COM BASE NA ANÁLISE

a) Constituir e implementar a Empresa Júnior Multidisciplinar do CIESA.
b) Reativar os Jogos de Empresa nos cursos de Administração , Ciências Contábeis e
de Economia
c) Ampliar a atuação do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito.
d) Apoiar a formação de Empreendimentos em comunidades carentes e ou do entorno
do CIESA
e) Incrementar o Programa Acompanhamento de Egressos.
f) Consolidar o Núcleo de Pesquisa e de Extensão do CIESA em suas linhas de
pesquisa e de extensão.
g) Estruturar e implantar o curso de Pós- Graduação Lato-Sensu em Estudos
Étnoraciais.
h) Desenvolver pesquisa sobre o perfil socioeconômico educacional.
i) Implantar controle eletrônico de acesso.
j) Elaborar as Normas de Conduta Ética da Instituição.
k) Implantar o Plano de Gestão Ambiental do CIESA.
l) Aprimorar e reestruturar o serviço de registros acadêmicos.
m) Criar o Projeto de Secretaria Acadêmica Digital: Digitalização, Arquivamento,
Certificação, Gerenciamento.
n) Criar a associação dos ex-alunos do CIESA.
o) Garantir em todos os Cursos a inserção das temáticas: História e Cultura AfroBrasileira e Indígena; Educação Ambiental; e Direitos Humanos
p) Garantir a inserção de metodologias ativas nos planos de ensino.
q) Aperfeiçoar o serviço da comunicação institucional.
r) Elaborar critérios para disponibilizar recursos orçamentários para cobrir despesas de
viagens a Docentes que possuam artigo científico a ser apresentado em congressos
e outros eventos
s) Estabelecer

critérios

para

participação

em

eventos

científicos

visando

à

disponibilidade de recursos.
t) Identificar as vocações e potencialidades econômicas, sociais e culturais da região.
u) Aumentar os índices dos indicadores de qualidade IGC e CPCs.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O CIESA tem como premissa básica o desenvolvimento das competências
técnico-profissionais do seu corpo discente mas com um olhar voltado a promoção
de igualdade, de oportunidade e de justiça social.
As informações fornecidas pelo processo avaliativo no ano de 2014, aqui
apresentado, tem por objetivo auxiliar esta IES no processo de gestão e
administração, de modo que possamos empoderar os

compromissos políticos

pedagógicos e as ações a serem desenvolvidas, desta maneira agindo de forma
orientada par a construção de uma Educação superior de qualidade, justa e
democrática.
A Comissão própria de Avalição do CIESA (CPA) ao encaminhar seus
resultados avaliativos à Gestão maior do CIESA e de dá publicização destes
resultados à comunidade acadêmica consubstancia uma cultura de avaliação que
tem por base a ideia de solidariedade e cooperação intra e interinstitucional.
Assim, esta CPA espera contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento de
processos avaliativos e de uma gestão institucional competente técnica, ética e com
responsabilidade social.
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