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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este Relatório reporta o resultado parcial do ano de 2015 da autoavaliação 

Institucional do CIESA, é um instrumento complementar de avaliação, amparado pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 

10.861/2004 e pela Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065 de 9/10/2014 que junto 

a outros instrumentos tem o propósito de ampliar a autoconsciência institucional e a 

compreensão do papel social do CIESA para o desenvolvimento da sociedade e da 

região amazônica, haja vista que seus resultados, permitem traçar um perfil de 

qualidade e se configura como estratégico para a melhoria institucional. 

Nesse sentido, constitui-se em um documento com seus elementos avaliativos 

previstos no Programa de Avaliação Institucional do CIESA, com o objetivo de 

sistematizar e divulgar os resultados da avaliação em todo o âmbito institucional, sendo 

coordenado pela CPA de forma integrada com os órgãos de gestão e unidades 

operacionais deste Centro Universitário, visando o fortalecimento da identidade 

institucional. 

 

 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 
 

Nome/ Código da IES: 0668 

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

Estado: Amazonas 

Município: Manaus 
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1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA 

 
 

ADRIANA DE OLIVEIRA LOPES 

Representante de Egressos 

 

ALINE ROCHA ALVES DOS SANTOS 

Representante de Docentes – Presidente da CPA 

 

ANA LÍVIA DIAS 

Representante de Discentes 

 

CARLOS MAURICIO DE MIRANDA CORRÊA 

Representante da Sociedade Civil Organizada 

 

MARCOS VITURINO SOUZA DE JESUS 

Representante de Técnico-administrativos 

 

FRANCISCO FELIPE LEAL PEREIRA 

Representante de Discentes 

 

GILCIREMA DINAIR SENA CORRÊA 

Representante de Técnico-administrativos 

 

KÁTIA SILVA DE MIRANDA CORRÊA 

Representante de Técnico-administrativos 

 

MANUEL MATIAS BOTELHO PINTO 

Representante da Sociedade Civil Organizada 
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MARLON JEFRES 

Representante de Egressos 

 

JOSÉ MAURO PINTO DA ROCHA 

Representante de Docentes – Vice-Presidente da CPA 

 

PLÍNIO HENRIQUE MORELY DE SÁ NOGUEIRA 

Representante de Docentes 

 

ROBISON EUTEMIO SELESKI FILHO 

Representante de Discentes 

 

VANDIRA MARCELO DA SILVA 

Representante de Egressos – Secretária da CPA 
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1.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

O Planejamento Estratégico de autoavaliação é coordenado pela CPA num processo 

dinâmico e participativo, articulado à gestão estratégica do CIESA e subsidiado pelo Programa 

de Autoavaliação do CIESA. A CPA com representatividade da comunidade acadêmica e da 

sociedade civil e em sintonia integra os seguimentos docente, discente, administrativo e 

gestor, socializando e refletindo sobre os resultados do processo de auto avaliação interna e 

externa,sob o ponto de vista da qualidade , apresentando de forma consolidada e analítica os 

pontos fortes atrelado aos valores organizacionais e os aspectos frágeis que permeiam o 

processo de gestão do CIESA no desempenho da missão institucional e da interação com o 

ambiente externo, por meio de mecanismos orientados por indicadores de qualidade ,onde o 

ponto alto é o Seminário de Auto Avaliação Institucional CIESA realizado anualmente, neste 

são encaminhadas as propostas de orientação para  decisão  do comportamento da 

instituição. 

 É importante ressaltar, que no mesmo sentido o CIESA conduz a gestão a partir de um 

Planejamento Estratégico num processo contínuo e adaptativo as propostas apresentadas 

,redefinindo objetivos e metas,repensando a missão institucional e elegendo as estratégias e 

os meios de possibilidade de alcance e o prazo para atingí-los, seja por meio da elaboração 

de Programas, projetos ou ações intervencionistas que busquem melhorar não só as 

condições da infraestrutura, da qualidade do ensino,de sorte a mantê-la competitiva. 

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; 
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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. 

 

 

Os princípios que regem a atuação do CIESA, na Avaliação Institucional, são: 

Figura 1 – Quadro de princípios da avaliação institucional 

PRINCÍPIOS ATUAÇÃO DO CIESA 

 
 
 
 
 
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) 

 
 
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. 

 
 
 
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; 

 

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, 
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possibilidades e compromissos efetivos com a qualidade 

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). 

Fonte: CPA/CIESA/2014 

 

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 conjuntura 

com proposições inovadoras e competitivas, possibilitando a consolidação de uma cultura 

de avaliação permanente. 

Tomando como referência o Projeto de Avaliação 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: 
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Figura 2 – Diretrizes de Avaliação CIESA 

 DIRETRIZES 

01 Respeitar e reconhecer a importância do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

02 Assumir o processo participativo e a geração de comprometimento autêntico do 

conjunto de atores que compõem o cenário institucional; 

03 Ter engajamento ético, considerando os aspectos éticos-filosóficos-políticos; 

04 
Dar significado ao trabalho pedagógico, sem perder de vista o contexto social; 

05 
Estimular o uso construtivo dos resultados da avaliação; 

06 
Oportunizar o autoconhecimento da instituição; 

07 
Ser um programa sistemático; 

08 
Fundamentar as decisões administrativas, políticas e acadêmicas; 

09 
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 institucional com autonomia; 

25 
Dar significado às atividades institucionais, não somente do ponto de vista 

acadêmico, mas também quanto aos impactos sociais, econômicos, culturais e 
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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. 

Fonte: CPA/CIESA/2014 

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 de avaliação  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 

 

 A avaliação respeita a metodologia proposta no programa de avaliação institucional do 

CIESA visando responder todas as dez dimensões estabelecidas pelo SINAES. Para tanto a 

CPA desenvolveu atividades envolvendo o processo de sensibilização sobre a importância da 

cultura avaliativa, a fundamentação de resultados oriundos da elaboração do relatório de 

Cursos, participação no processo avaliativo de egressos e comunidade e a aplicação de 

questionários junto aos professores, alunos e servidores técnico-administrativos,  cujo produto 

final será consubstanciado em um relatório a ser postado no e-MEC. 

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 autoaperfeiçoamento a partir da análise de seus resultados 

individuais. 
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Professor 

Aluno 

Gestores - materializa as opiniões informais a respeito do ensino, pesquisa e extensão 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 – Também deve alcançar as demais partes interessadas nos resultados,como 

os órgãos reguladores e a sociedade em geral na realização de suas finalidades e a 

consciência de seu papel frente às questões de desenvolvimento  tecnológico, científico e 

social. 

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 , de acordo com o 

nível de acesso, conforme o quadro abaixo: 

Figura 3 – Nível de acesso auto avalição institucional do CIESA 
 

Selecione seu nível de acesso e informe sua senha 

   Instituição                    

Carreira  

    Curso 

 
Login: 

Senha: 

                           

 
Não sei meu Login 

Esqueci minha Senha 

Fonte: TI/CIESA/2014 

http://www.ciesa.br/
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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 4 - Demonstrativo das opções de gráfico no sistema de avalição institucional 

do CIESA 

 

  Selecione o gráfico comparativo que deseja ver  

Sair > Instituição 

 

1111584772 5617362f fa0ba1 1 CIESA 2004-2 

 AMANDA 98134 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 

IIndicadores 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 
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consultar toda a estrutura do CIESA através da navegação no banco de 

dados que compôs a avaliação do 

período considerado, formando um resumo do Sistema de Registro 

Acadêmico. Exemplos de consulta: 

a) Relação de professores de um Curso; 

b) Relação de turmas de um professor; 

c) Relação de disciplinas de um curso; 

d) Estatística da participação dos alunos e dos professores no processo 
de avaliação; 

e) 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 infraestrutura 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: 

Figura 5 – Histograma de resultados de avaliação 

 RESULTADOS APRESENTADOS 

a) 
Comparações entre médias atribuídas pelos alunos e as do conjunto 

de professores, para análise de discrepância de opinião a respeito 
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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; 

d) 
Desmembramento de cada indicador nas várias questões que o 

compuseram, apresentando, em gráficos análogos, os resultados de 

forma ainda mais analítica; 

e) 
Como fechamento do processo, cada participante ( professores, 

diretores, professores, coordenadores de curso e centro-acadêmico) 

recebe o seu relatório que reflete os resultados individuais 

alcançados; 

       Fonte: TI/CIESA/2014 

 

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/CPA. 

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 Gestão, aos 

Docentes e Discentes pontos fortes e fracos identificados. 
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Os resultados da Avaliação Institucional do CIESA impactam nas ações 

acadêmico-administrativas 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 –Dimensões Avaliativas do MEC 

 

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: 

Figura – Sistema de Avaliação Institucional do CIESA 
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Fonte: CPA/2013 

e-MEC –disponibiliza informações através do Cadastro de Instituições e de 

Cursos 

CENSO da Educação Superior - informações do Censo da Educação 

Superior sobre o corpo docente e o número de matrículas na graduação . 

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 e os conceitos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), responsável por avaliar os programas de pós-

graduação das instituições.Valores contínuos do IGC em Faixas:1 a 5. 

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.A Nota assume valores Conceituais de 1 a 5 e, como o próprio nome 

diz, é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação no país. É 

calculado no ano seguinte ao da realização do Enade de cada área, com base 

na avaliação de desempenho de estudantes, corpo docente(Nota de 

Mestres,Nota de Doutores,Nota de Regime de Trabalho), infraestrutura, 
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recursos didático-pedagógicos e demais insumos, conforme orientação técnica 

aprovada pela CONAES 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. 

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. respostas do Questionário do Estudante do Enade  sobre 

infraestrutura, organização didático-pedagógica e oportunidades de ampliação 

da formação acadêmica e profissional; O exame é obrigatório para os alunos 

selecionados e condição indispensável para a emissão do histórico escolar. A 

periodicidade máxima com que cada área do conhecimento  avaliada é trienal. 

 
 Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) -nota da prova. 

 

Acompanhamento de Egressos- instrumento de coleta de dados,para 

acompanhar a inserção profissional,manter o contato e saber da satisfação 

com o curso.  

 

Diagnóstico de Curso- Elaboração dos Diagnósticos dos Cursos,subsidiado 

pelos elementos coletados na avaliação institucional. 

 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

O Plano de Desenvolvimento Institucional do CIESA, PDI- 2013 a 2017 é 

um documento que sistematiza todo 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. De um 

modo geral apresenta as perspectivas para o comportamento do CIESA 

durante  cinco anos. 
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Por meio da avaliação institucional são discutidos os resultados em 

todos os âmbitos institucionais, identificando os pontos melhorados e os 

entraves o que é fundamental para produzir melhorias contínuas, pois dos 

subsídios advindos do processo de avaliação são extraídas contribuições 

valiosas que auxiliam no estabelecimento e revisão das ações e metas que 

alimentam o processo de planejamento. 

EIXO 1 

3.1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

A gestão participativa, o planejamento integrado e participativo, bem 

como a avalição permanente é o eixo de sustentabilidade do CIESA e 

constituem os princípios básicos da Instituição e de todos os seus Cursos. 

Com base nas Diretrizes Curriculares dos Cursos, o CIESA visa formar 

profissionais com habilidades e competências, aptos para prestar serviços 

especializados nas áreas de gerenciamento, planejamento e preservação de 

modo sustentável. 

Em relação à pertinência curricular adotada pelos cursos do CIESA, às 

demandas sociais a instituição planeja seus cursos e formações visando 

atender as necessidades empresariais, tecnológicas e de recursos humanos da 

região. 

O Planejamento e a Avaliação Institucional estão baseados em uma 

gestão participativa e partilhada que está fundamentada em um modelo que o 

CIESA adota como uma Instituição aberta e crítica, formando indivíduos livres, 

participativos e conscientes. 

 

 

 

 

 

 

 

a) PLANEJAMENTO 
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              Valorizando a Qualidade de ensino, a lisura nos processos 

administrativos, a formação de profissionais qualificados para atuarem no 

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

investiu em laboratórios, biblioteca, equipamentos e instalações físicas para 

dar condições de aprendizagem e, sobretudo, na qualificação do corpo 

docente, estimulando e auxiliando seus professores à ingressarem em 

cursos de pós-graduação, a fim de manter o compromisso social de seus 

fundadores. 

IGC OFICIAL DO CIESA:2014- 3 

PROJETOS E PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

CONCEITOS DOS CURSOS AVALIADOS: CPC, ENADE E CC 

 

ÁREA CONCEITO ENADE CPC CC 

Administração 3 3 4 

Ciências Contábeis 3 4 3 

Ciências Econômicas 2 3 3 

Direito 3 3 4 

Secretariado Executivo 1 2 4 

Tecnológico em Gestão Financeira 2 3 4 

Tecnológico em Logística 2 3 4 

Turismo 

Pedagogia 

Gestão de Segurança Privada 

Gestão da Qualidade 

Gestão Ambiental 

Gastronomia 

3 

2 

 

 

2 

1 

4 

3 

 

 

3 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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Design de Moda 

Ciência da Computação 

4 

2 

3 

3 

4 

4 

 

           Os resultados da Avaliação Institucional do CIESA impactam nas 

ações acadêmico-administrativas 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) 

          O CIESA tem demonstrado ações que ressaltam a preocupação 

constante com o desempenho e qualidade do ensino, em um conjunto de 

atividades definidas no PPI, entre elas o incentivo à organização de uma 

estrutura de ensino crítico que amplie as fontes de informação sobre as 

situações sociais, e ao estímulo à consecução do projeto pedagógico – PPC 

de maneira, clara, objetiva e democrática. 

 

 

Dimensão 8 : Planejamento e Avaliação 

 

 O Planejamento e Avaliação do CIESA tem como base o aprimoramento e o 

desenvolvimento de ações institucionais com uma preocupação voltada aos aspectos 

sistêmicos, e nesse sentido no ano de 2015 priorizou-se: 
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a) Ampliação de suporte logístico de informação para subsidiar a atividade de 

planejamento; 

b) Manutenção de equipe de gestores, docentes e técnico-administrativos 

voltados para a atividade de planejamento; 

c) Revisão e atualização dos critérios de avaliação; 

d) Reforço do processo decisório nas várias instâncias colegiadas; 

e) Articulação do Planejamento Institucional e as Políticas emanadas pelo MEC. 

Nesse sentido, é possível afirmar que no CIESA o planejamento está 

institucionalizado, num processo legitimado, participativo, constituindo-se num traço 

marcante da cultura institucional do CIESA. 

 

 

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Indicador 8 –  Avaliação 

 O Programa de Avaliação do CIESA visa assegurar o acompanhamento 

permanente do desenvolvimento e do aprimoramento dos padrões de 

qualidade institucional 

 A metodologia utilizada no processo de Avaliação Institucional visa atender 

as demandas de toda a Comunidade Acadêmica da Instituição 

 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  inferências. 

 São utilizados dados primários, coletados junto aos atores que conduzem a 

atividade fim do CIESA, seus alunos, professores e dirigentes, com 

questionário eletrônico, contendo questões a serem respondidas por 

alunos e professores, assegurando-se o anonimato das respostas. 

 O CIESA através da consulta à comunidade acadêmica busca indicadores 

de que suas ações vêm sendo compreendidas e aceitas, e se é oportuno 

tomar novas atitudes. Quais são os pontos fortes e quais os fracos da 

Instituição? 

 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 à 
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Direção, aos Docentes e Discentes pontos fortes e frágeis identificados: 

Pontos fortes: 

a) Existência de Programa de Avaliação Institucional: 

b) Clareza e coerência entre as finalidades e objetivos do CIESA; 

c) Qualidade na formação profissional: 

d) Qualidade no processo seletivo de pessoas; 

e) Uso abrangente e sistemático dos laboratórios de informática e 

específicos; 

f) Concessão de bolsas de estudo em Pós graduação aos alunos egressos ; 

g) Aumento de conceitos de Cursos; 

h) Comprometimento de produção científica pelos docentes; 

i) Ações efetivas de extensão com participação da comunidade; 

j) Qualificação do corpo docente e técnico; 

k) Envolvimento dos diversos setores do CIESA no processo de avaliação 

institucional; 

l) Excelência do espaço físico disponibilizado; 

m) Acervo bibliográfico compatível com as necessidades dos Cursos. 

Pontos frágeis: 

a) Acompanhamento mais abrangente do aluno egresso; 

b) Maior divulgação nas mídias dos cursos do CIESA; 

c) Articular mais efetivamente ensino, pesquisa e extensão; 

d) Incrementar a disponibilização do número de bolsas para docentes e 

discentes; 

e) Ampliar a publicação de pesquisa científica pelos docentes; 

f) Ampliar a integração CIESA X Comunidade; 

g) Ampliação das estratégias de vigilância e segurança; 

h) Atualização dos sistemas de manutenção preventiva; 

i) Ampliar a capacidade de acesso à internet. 

 

 

3.2 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 

 O desenvolvimento institucional do CIESA está consolidado na proposta 

do PDI 2013-2017, cujas finalidades incluem o compromisso com a excelência 

de ensino com qualidade, nesse sentido, observa-se que o desenvolvimento do 

CIESA em seus diversos aspectos contemplou as finalidades expressas no 

PDI, que asseveram: 
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Orientação de todas as ações acadêmicas e administrativas com base nos 

valores éticos que presidem o CIESA;  

a) Formação e qualificação do ser humano, com ênfase em suas 

potencialidades, nas diferentes áreas do conhecimento;  

b) Desenvolvimento tecnológico, promovendo a investigação científica por 

intermédio de linhas de pesquisa e publicações acadêmicas dos 

resultados;  

c) Desenvolvimento socioeconômico, por meio de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão com características científicas, tecnológicas, 

artísticas e culturais;  

d) Desenvolvimento sustentável, com objetivos voltados para a sociedade, 

contribuindo para a elevação da qualidade de vida do homem.  

Dessa .forma, no sentido de buscar a qualidade, sustentabilidade e 

inovação é possível observar o alcance dos objetivos propostos no PDI 

CIESA/2013-2017, especificamente no que se refere ao foco de análise deste 

relatório ao ano de 2015 pois observa-se o desenvolvimento contínuo dos 

processos acadêmico-administrativos, que buscam constantemente a agilidade 

e facilidade de acesso às informações, bem como a reflexão, discussão e 

implementação das ações e metas propostas no PDI  

 

 

Dimensão 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 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.  

Nesse contexto o Plano de  Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

CIESA foi a referência  no ano de 2015 para o processo de auto avalição 
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institucional, uma vez que através desse documento que a CPA verificou se as 

metas e ações propostas estão presentes na gestão da Instituição. 

 

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Indicadores : 1 – Missão e PDI   

 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2013-2017) - 

atende todas as diretrizes propostas pelo Ministério da Educação. 

 A experiência profissional e a formação didático-pedagógica dos 

docentes do CIESA permitem desenvolver com qualidade a missão. 

 O PDI 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. 

 O eixo de sustentação da missão do CIESA integra-se no universo 

da educação, sem perder a sua especificidade que é o 

desenvolvimento sustentável da Amazônia Ocidental 

 Existe uma articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico 

Institucional no que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa, 

extensão, gestão acadêmica e avaliação institucional e, neste 

sentido apresentam-se fortemente articuladas às ações de 

planejamento de todas as atividades que contemplam as seguintes 

ações: 

a) Coordenação de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

            b) Desenvolvimento de programas de qualificação profissional e de       

melhoria da qualidade de vida de docentes e corpo técnico-administrativo;  

            c)Realização de Oficinas didático-pedagógicas junto aos 

professores por curso.  

d)Organização do currículo pleno de cada curso. 

            As coordenações de curso do CIESA desenvolveram estudos de 

seus currículos plenos verificando a necessidade de adequação, no que 

se refere: a organização curricular e princípios pedagógicos, a definição 

da carga horária, definição do perfil profissional de acordo com a 

especificidade do curso, elaboração das competências e habilidades 
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necessárias, discussão sobre o estágio supervisionado e o Trabalho de 

Curso (TC) e as atividades complementares necessárias. 

e)Promoção de atividades de extensão junto á comunidade. 

             

f)Desenvolvimento de pesquisa no CIESA 

           Efetivação de pesquisa científica na elaboração dos trabalhos de 

conclusão de curso.  

           Realização de Semana de Iniciação Científica com exposição de 

banner contendo os artigos e monografias produzidos nos diversos cursos 

do CIESA 

b) Envolvimento dos alunos em diversas ações sociais junto à 

comunidade 

            O CIESA considera a extensão como atividade complementar da 

proposta pedagógica de cada curso em funcionamento, bem como o 

impacto dessas ações na formação do discente alinhado a um dos 

objetivos institucionais, de formação de diplomados aptos e qualificados 

para a inserção em setores profissionais. 

c) Incentivo à produção de artigos científicos dos docentes e 

encaminhamento para a publicação de produções científicas em 

periódicos institucionais, revista do CIESA  

            No ano de 2015 foram publicados 20 artigos científicos elaborados 

pelos docentes do CIESA. 

 

Dimensão 3 : Responsabilidade Social 

 

O CIESA desenvolve ações que buscam atenuar as dificuldades 

encontradas de modo a propiciar o empoderamento e a responsabilidade social 

das pessoas em situação de hipossuficiência, bem como a comunidade como 

um todo. 

A responsabilidade social no CIESA é um processo de planejamento e 

de participação de diversos atores que envolvem a comunidade acadêmica e a 

sociedade. Com planejamento estratégico no ano de 2015 identificou as 
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prioridades mais relevantes que abrangem o processo de cidadania e 

sustentabilidade. 

Em 2015 os desafios foram marcantes e as estratégias e ações 

realizadas consolidaram os compromissos assumidos pelo CIESA e os 

resultados das ações realizadas ao longo desse ano comprovaram sua 

eficiência, conforme observa-se a seguir: 

 

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Indicadores :  3 – Responsabilidade Social 

 Nas atividades de Responsabilidade Social, no ano de 2015, o 

CIESA mobilizou e envolveu a comunidade acadêmica e a sociedade 

em geral: 

 

 

Professores Alunos Técnicos Atendimentos Visitantes 

173 2723 32 4332 4895 

 

 O CIESA realizou a V Caminhada ambiental, Projeto Guarda- chuva 

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, com: 

 Apresentação do Grupo Garis da Alegria 

 Entrega voluntária de materiais recicláveis 

 Distribuição de lanches 

 Distribuição de Brinquedos 

 Distribuição de cestas básicas para a Comunidade do Bairro da União 

Nas propostas de atividades extensionista foram realizadas ações de 

responsabilidade social, sendo realizado: 

 Blitz Educativa 

 Curso de Extensão em Cálculo Financeiro com o uso da Calculadora 

HP 12-C 
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 Turismo Cultural - uma questão social 

 TRE - Biometria 

 Gincana Jurídica 

 Oficina de Stêncil 

 Oficina de desenho 

 Inclusão digital de idosos como exercício da cidadania na Comunidade do 

Bairro da União. ‘‘Suvaco da Cobra’’ 

 Utilização de jogos educativos como auxiliar de aprendizagem aos alunos 

do ensino Fundamental. 

 Palestra: O papel da família na formação das crianças: hábitos e atitudes 

– Escola Municipal Prof. Francisco Pereira da Silva e Escola Municipal 

Maria José de Luz 

 Oficina de reaproveitamento de sucata na construção  de brinquedos 

para crianças de 6 a 8 anos - Escola Municipal Profº Francisco Pereira 

da Silva 

 Palestra: A participação dos pais na Educação Escolar: perspectivas - 

Escola Municipal Prof. Francisco Pereira da Silva 

 Oficina de Matemática para as crianças de 4 e 5 anos - Escola 

Municipal Profº Francisco Pereira da Silva e Escola Municipal Maria José 

de Luz 

 Palestra sobre Higiene e Manipulação de Alimentos - Escola Municipal 

Profº Francisco Pereira da Silva 

 Oficina de Hambúrguer - Escola Municipal Maria José de Luz 

 Palestra ‘‘A importância da água’’ - Escola Municipal Profº Francisco 
Pereira da Silva 

 Gincana sobre o uso correto da água - Escola Municipal Maria José de 

Luz 

 Palestra associada ao X Fórum Ambiental.: A economia. da água e o 

futuro dos mananciais 

 Corte de Cabelo (adultos e crianças) – Escola Municipal Profº Francisco 

Pereira da Silva e Escola Municipal Maria José de Luz 

 Higienização facial para adultos (mães) – Escola Municipal Profº 

Francisco Pereira da Silva e Escola Municipal Maria José de Luz 

 Maquiagem Infantil – Escola Municipal Prof. Francisco Pereira da 
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Silva e Escola Municipal Maria José de Luz 

 Palestra preservação e o uso racional dos recursos hídricos – Escola 

Municipal Carlos Drumond 

 Projeto social extensionista Combate ao Câncer Infantil GACC – Núcleo 

Mayelle Duarte 

 Solidariedade com Haitianos – Base do parque 10 – Projeto AMA-HAITI 

 Projeto Social no Instituto Reino do Amanhã  

 Palestra preservação e o uso racional dos recursos hídricos. – Escola 

Estadual Raimundo Sobreira 

 Projeto Vampirão 

 Projeto AMA - Abrigo Moacir Alves 

 Palestra sobre Educação no Trânsito – CIESA 

 Projeto de Extensão DIRPF - Dúvidas Imposto de Renda 

PROJETO SOCIAL V CAMINHADA AMBIENTAL, 

2015/RESULTADOS 

 

Impacto ambiental positivo: lixo retirado do meio ambiente: 

 Arrecadação de 1 tonelada e 83 quilos de lixo tratado 

 Doação/destino: Cooperativa de Trabalho de Produção 

aliança de Catadores de Resíduos Recicláveis do 

Estado do Amazonas 

Educação ambiental – visitas a 560 famílias no entorno do 

Igarapé do Bindá pelos alunos do CIESA conscientizando 

sobre as atitudes e valores com relação a preservação do 

córrego d’água e o prejuízo causado pelo lixo 

Troca solidária: 

 Distribuição de 1300 cestas básicas 

 Dsitribuição de 1500 brinquedos 

 Distribuição de 1300 lanches para as crianças e adultos 

participantes 

 Distribuição de 1000 guloseimas 

 Distribuição de refrigerantes e água 
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3.3 EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS  

 

 Os Projetos Pedagógicos dos Cursos do CIESA são desenvolvidos 

segundo a sua Missão e Objetivos Institucionais, de forma a oportunizar o 

ensino-aprendizagem em seus diversos eixos norteadores de formação, com 

apropriações ativas e criticas do conhecimento científico, historicamente 

produzido e dinamicamente evoluído e acumulado pela humanidade. 

          As políticas acadêmicas desenvolvidas no ano de 2015 consolidaram-se 

pelas seguintes ações: 

a) Acompanhamento do PDI do CIESA ; 

b) Utilização de metodologias ativas no processo ensino-aprendizagem 

c) Realização de aulas pela modalidade semipresencial 

d) Aulas práticas realizadas nos laboratórios de informática e laboratórios 

específicos; 

e) Realização de seminários e fóruns de discussão; 

f) Realização de trabalhos interdisciplinares 

g) Desenvolvimento e orientação de trabalhos científicos 

h) Acompanhamento e preceptoria de estágio curricular 

i) Oferta de curso de pós-graduação a partir da demanda interna do 

CIESA e da realidade do mercado de trabalho; 

 Disponibilização de canal de publicação de artigos científicos - Revista  

Acadêmico Científica do CIESA 

 

 

Dimensão 2 : Políticas para o Ensino, Pesquisa e a Extensão 

 

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais e o Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia , que encontram-se definidos no currículo servem de 
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referência para os Cursos do CIESA, na organização de seus programas de 

formação, permitindo flexibilidade e priorização de áreas do conhecimento, na 

construção de currículos, possibilitando definir múltiplos perfis profissionais, 

dessa forma garantindo uma maior diversidade de carreiras e promovendo a 

integração ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, privilegiando no perfil 

de nossos formandos, as competências. 

 A matriz curricular dos cursos do CIESA evolui e mantém-se atualizada, 

na medida em que o mercado demanda a urgência de formar profissionais com 

a consciência crítica, responsabilidade social, cidadania e solidez conceitual 

que possibilite a absorção das transformações que acontecem no meio social. 

 A estrutura curricular do CIESA contempla aspectos de flexibilidade, 

interdisciplinaridade, acessibilidade pedagógica e atitudinal e neste sentido as 

diretrizes para o processo avaliativo em todas as disciplinas são elaboradas de 

forma a mensurar o nível de aprendizagem do aluno, provocando a mudança 

das técnicas/metodologias utilizadas pelo professor e consequentemente, 

refletindo no aprendizado do aluno 

A iniciação à pesquisa científica no CIESA tem o conhecimento como 

algo incomensurável, torna-se um pressuposto norteador de nossa experiência 

cotidiana. Assim no CIESA, tal afirmativa se ajusta de forma contundente 

quando se faz referência à pesquisa de um modo geral – fonte produtora deste 

conhecimento.. 

Salienta-se que no ano de 2015 foram publicados 10 artigos na Revista 

Científica do CIESA. 

Nesse sentido, começa a partir da identificação da aptidão dos discentes 

e com os ensinamentos dos conteúdos da disciplina de metodologia da 

pesquisa científica que identifica e estimula nos alunos o gosto pela iniciação à 

pesquisa aliada à expectativa da formação de profissionais de boa qualidade, 

visando a novas descobertas e contribuindo, para a qualidade da vida 

intelectual. 

 A iniciação à pesquisa científica é efetivada com o incentivo e apoio 

docente aos discentes levando-os a realização de trabalhos específicos, muito 

dos quais ao final dos Cursos culminam no Trabalho de Conclusão de Curso – 

TC, oportunizando aos alunos conhecimento crítico, gerado da contradição 
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tradicional do saber do professor e da prática cotidiana, estimulando a 

criatividade, desenvolvendo a crítica, aliando-se a atuação profissional. 

 Dessa forma a prática de pesquisa científica no CIESA, integra-se com 

as necessidades peculiares das profissões como a ética, a responsabilidade, o 

conhecimento e a disciplina e proporciona contato do aluno com a realidade 

prática despertando e consolidando a teoria ministrada em sala de aula. 

 A partir dessas iniciativas, muitos alunos se motivaram no processo da 

educação continuada tornando-se especialistas, mestres e doutores norteados 

pela formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, no vigor científico e 

intelectual e pautado nos princípios éticos. 

 As atividades de extensão ocorreram a partir de um planejamento prévio 

anual de cada Curso do CIESA com oferta à comunidade acadêmica e junto à 

comunidade local, visando sobretudo, contribuir para o empoderamento e a 

elevação das condições de vida dessa comunidade e para o progresso e 

desenvolvimento da região. As mesmas realizaram-se com a oferta de cursos, 

assessoramentos e prestação de serviços à pessoas e às instituições. 

 Em suas diretrizes, o CIESA institui programas  e ações extensionistas 

voltados a promover a inclusão educacional , social e de cidadania, para tanto 

realizou:  

a) Desenvolvimento de Programas e Projetos de extensão voltados às 

populações de baixa renda;  

b) Projeto Amor pela Vida  

c) Projeto “Inclusão Digital na Terceira Idade”  

d) Programa Bolsa Trabalho  

e) Projeto Itinerante do NPJ  

f) Participação na Programação Nacional do Dia da Livre Iniciativa: 

Compromisso Social do Ensino Superior Particular  

g) Projeto de inclusão digital; 

h) Projeto de intervenção junto à comunidade, oferecendo palestras de 

conscientização no âmbito familiar, social, econômico e cultural, com as 

coordenações de curso  e alunos de diversos cursos; 

i) Oficinas pedagógicas e palestras nas escolas; 

j) Realização de cursos 
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k) Projeto social no Instituto Reino do amanhã com realização de palestras 

educativas, oficinas de customização de roupas e confecção de 

bijuterias, atendimentos estéticos ( corte de cabelo, higienização da 

pele, design de sobrancelhas), maquiagens de adulto e infantil, além da 

distribuição de lanches e cesta básica, com o intuito de promover a 

responsabilidade social da comunidade 

l) Projeto social extensionista de Combate ao Câncer Infantil – GACC de 

caráter técnico/prático, presencial, que visa aprimorar os conhecimentos 

ministrados em sala de aula e permite aos acadêmicos perceberem as 

dificuldades e real dimensão dos problemas sociais, econômicos e 

culturais 

 

 

 

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Indicadores : 2- Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

 Os cursos do CIESA realizam atualizações constantes no projeto 

Pedagógico, nos currículos e programas de ensino, mantendo-se 

atentos aos métodos e à metodologia que envolve às práticas 

pedagógicas.  

 Possui mecanismos de revisão, atualização e renovação dos 

currículos, programas de estudo e avaliação da aprendizagem. 

 O CIESA prioriza a aplicação de metodologias ativas em seu processo 

ensino-aprendizagem com: 

- definição e atualização de objetivos de cada disciplina ministradas 

pelos professores; 

- Escolha de conteúdos inovadores e atualizados; 

- Escolha de estratégias para desenvolver o aprendizado 

- Avaliações com padrões ENADE 

 O CIESA para promover o ensino, incentivar o trabalho de pesquisa e 

investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e a criação e difusão da cultura, e a realização de  

atividades extensionistas propõe em seu PDI: 
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12 Projetos na área de Ensino 

05 Projetos de Pesquisa 

 05 Projetos de Extensão 

Os quais são subordinados à Programas Institucionais. 

No ano de 2015 pode-se observar que estas metas foram 

contempladas uma vez que e conforme já descrito anteriormente os 

Cursos realizaram ações que ultrapassam a meta proposta. 

 Mecanismos de Nivelamento -  Implementação e Implementação do 

Programa de Nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática 

 Aperfeiçoamento das relações com ex-alunos: Programa de 

Acompanhamento de Egressos. – que se realiza pelo 

acompanhamento da trajetória do alunado egresso, por meio de 

noticiários de resultados de concurso, redes sociais ( facebook, twitter 

e linkdin) e informes prestados pelos próprios alunos sobre sua vida 

no mercado de trabalho. 

 É realizado também o encontro dos egressos nos curso do CIESA 

 Veiculação do conhecimento institucional por meio da Revista  

Acadêmico Científica do CIESA 

 No ano de 2015 foram publicados 10 artigos científicos na Revista  

Acadêmico Científica do CIESA 

 

 Fortalecimento da ação extensionista, ampliando o atendimento 

comunitário e atendendo ao papel social do CIESA 

No ano de 2015 as ações extensionistas que atenderam o papel 

social do CIESA mobilizou em trono de 2.000 pessoas, entre 

professores, alunos, técnicos e comunidade e foram desenvolvidos 19 

projetos com 33 atividades promovidas, na comunidade, totalizando 

um atendimento de 4.000 pessoas 

 Inclusão da temática Educação Ambiental nos projetos de Cursos  do 

CIESA que encontra-se oficialmente regulamentado no CIESA 

 Inclusão da temática das relações Étnico-raciais e o Estudo da 
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História da Cultura Afro-brasileira e Indígena nos Projetos 

Pedagógicos do CIESA 

 Inclusão da Educação em Direitos Humanos – EDH nos projetos dos 

Cursos de Graduação, Tecnológicos e Sequenciais do CIESA, que 

encontra-se oficialmente regulamentado no CIESA 

 Revisão dos procedimentos de avaliação, reelaboração dos 

instrumentos avaliativos e dos tipos de provas. 

 Egressos de todos os 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, no ano de 2015 foram ofertados 15 cursos de 

pós-graduação, com garantia de percentuais de desconto aos alunos 

egressos. 

 

 Participação de egressos em colegiados de curso e Participação de 

egressos no Centro Acadêmico do CIESA 

 Incentivo aos discentes à pesquisa científica inserida na Matriz 

Curricular dos Cursos na disciplina Trabalho de Curso 

 

 Implantação da EAD com disciplinas semi presenciais 

 

CURSOS QUANTITATIVO DE 

DISCIPLINAS 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

  Administração 2 112 

Ciência da Computação 2 68 

Ciências Contábeis 2 114 

Design e Moda 2 42 

Estética e Cosmética 2 55 

Gastronomia 2 125 

Direito 2 372 

Segurança Privada 2 64 

Logística 2 38 
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Ciências Econômicas 2 25 

 Total de alunos 1015 

 Total de professores 22 
 

 Realização de seminários interdisciplinares 

 Realização de mesas-redondas com temas sugestivos da atualidade 

 

 

 

 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 

           Meios e canais de comunicação são utilizados pelo CIESA para 

publicizar as atividades da Instituição e dos Cursos, nesse sentido o CIESA  

tem um portal e também utiliza as redes sociais parta divulgação e 

comunicação com a comunidade acadêmica e a sociedade como um todo. 

Bem como outros canais tais como: redes sociais, internet, banners, folders e 

cartazes constantemente expostos nos quadros de avisos e nas áreas de maior 

acesso ao público. 

Salienta-se ainda que no ano de 2015 os cursos foram divulgados no 

site do CIESA, no Facebook e Whatsapp e outras mídias sociais tendo como 

vantagem o contato em tempo real e a interação comunidade acadêmica e o 

CIESA. 

 A imagem do CIESA perante a sociedade tem indicadores de qualidade 

ótimos, principalmente pelo desempenho de seus egressos no mercado de 

trabalho e em prêmios conquistados pelos acadêmicos em diversas 

modalidades e em diferentes formações profissionais. 

 

Dimensão 9 : Política de Atendimento Discente 

 

 O CIESA cônscio de que a aprendizagem é um processo em construção, 

onde o aluno é o sujeito de sue processo educativo, tem como escopo na sua 

Política de Atendimento ao Estudante fomentar um fazer pedagógico e 
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científico comprometido com o processo de continuada construção e 

reconstrução do conhecimento, articulando teoria e prática com a 

contextualização dos saberes numa dimensão social e afetiva no trato e 

acompanhamento do seu alunato. 

 Para o atendimento aos discentes, docentes e técnico-administrativo o 

CIESA disponibiliza o NAPPO – Núcleo de apoio Psicopedagógico e Ouvidoria 

do CIESA – setor acadêmico que desenvolve atividades e serviços de ajuda 

aos participantes da comunidade acadêmica a fim de facilitar o processo de 

qualificação, experiências e vivências acadêmicas e sociais; 

Atendimento do NAPPO em 2015: 

Alunos 81 atendimentos 

Docentes 74 atendimentos 

. 

3.4 EIXO 4  - POLÍTICAS DE GESTÃO  

 

 A política de Gestão do CIESA consolida-se na proposição de um Plano 

constituído e detalhado para o conjunto das necessidades do CIESA. 

 A gestão contempla sequencialmente as atividades de responsabilidade 

de cada gestor; o desenvolvimento de uma agenda permanente de 

relacionamento com a comunidade acadêmica e a sociedade em geral e a 

organização de colegiados democráticos e participativos. 

 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 

Indicadores: 5- Políticas de Pessoal , 6- Organização e Gestão da Instituição e 10 – 

Sustentabilidade Financeira 

O CIESA tem um quadro docente qualificado que se encontra assim distribuído: 

MESTRES DOUTORES ESPECIALISTAS TOTAL 

75 16 69 160 

Fonte: RH/CIESA/2015    
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Regime de trabalho do corpo docente – O CIESA possui 24% do corpo 

docente contratado em regime de tempo integral, atendendo assim a 

legislação pertinente 

Oferta de Curso de Especialização com descontos para docentes, com o 

objetivo de prepara-los com conhecimento substantivo e aprofundado para 

conduzir o projeto de renovação e diferenciação do curso na Região 

Amazônica 

Apoio à participação em eventos científicos de relevância com liberação de 

frequência sem ônus para o professor 

Gestão do NDE e Comissão de Curso e Colegiados efetivamente 

implantadas e em funcionamento. 

Plano de Carreiras docente e de Funcionários técnico –administrativos 

devidamente implantados 

 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 Capacitação,Incentivo a qualificação,Constituição da CIPA,Planos de 

Carreiras,Regime de Trabalho,Prêmio Assiduidade,Bolsas de Estudo. 

   

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

 

A Gestão do CIESA se desenvolveu no ano de 2015 de acordo com 

seu modelo organizacional, sendo dirigido pelo Reitor e pelos 

respectivos Pró-reitores. Atendeu o Estatuto e o Regimento do CIESA e 

consolidou-se por uma estrutura que é constituída de órgãos colegiados 

deliberativos e consultivos e órgãos de direção e supervisão. 

Nesse sentido no ano de 2015 o CIESA, teve a gestão voltada para a 

integração, coerência e consistência entre todas as dimensões e ações 

propostas no PDI (2013-2017),  com foco no seu papel social , na 

qualidade das ações educacionais voltadas para seu principal objetivo: o 

ensino com qualidade.  
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Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Nesse sentido, todas as deliberações financeiras relativas à 

análise e planejamento financeiro, bem como às decisões de 

investimentos foram tomadas a partir das metas propostas no PDI 

(2013-2017) e em consonância com as diretrizes emanadas pela reitoria 

do CIESA. 

Em 2015,o Total de Receita registrou 19.629.385,55 e o Total de 

Despesa de 20.721.104.68. 

 3.5 EIXO 5 - INFRAESTRUTURA 

 

             As instalações do CIESA foram planejadas para a oferta de cursos em 

nível superior. O campus funciona em uma área construída de, 

aproximadamente, 10 mil m2, em um complexo de blocos. Todas as 

instalações são modernas e sua manutenção é constante, buscando-se a 

contínua adequação dos espaços físicos às necessidades acadêmicas e ao 

bem-estar dos usuários.  

          Disponibilizam-se, abaixo, as informações detalhadas das instalações 

físicas. Tais informações estão divididas por prédios, com descrição de salas 

de aula, laboratórios, Laboratórios específicos, Salas Especiais, prédios 

anexos.  

 

Geral INFRAESTRUTURA FÍSICA  
 

QUANT.  ÁREA (M2)  

ÁREA DE LAZER  4  848  

AUDITÓRIO  2  502  

BANHEIROS M/F  12  248  

BIBLIOTECA  1  1200  

INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS  8  281  

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA  7  455  

LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA  1  108  

LABORATÓRIO DE MODA  1  52,23  

LABORATÓRIO DE ESTÉTICA  1  52,23  

LABORATÓRIO DE GESTÃO 
AMBIENTAL  

1  52,23  

ESPAÇO GOURMET  1  30,13  

SALAS DE AULA  83  4226,95  

SALAS DE COORDENAÇÃO  11  660  
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SALAS DE DOCENTES  3  220  

DEMAIS DEPENDÊNCIAS                                                       900 

Bloco A  
INFRAESTRUTURA FÍSICA  

QUANT.  ÁREA 
INDIVIDUAL 
(M2)  

ÁREA TOTAL 
(M2)  

SALA DE AULA  10  40,92  409,2  

SALA DE AULA  3  62,04  186,12  

SALA DE AULA  5  66,41  332,06  

LABORATÓRIO 
INFORMÁTICA  

1  48,6  48,6  

Bloco B  
INFRAESTRUTURA FÍSICA  

QUANT.  ÁREA 
INDIVIDUAL 
(M2)  

ÁREA TOTAL 
(M2)  

SALA DE AULA  11  40,92  450,12  

SALA DE AULA  4  62,04  248,16  

SALA DE AULA  3  85,58  256,74  
 

 

Bloco C  
INFRAESTRUTURA FÍSICA  

QUANT.  ÁREA 
INDIVIDUAL 
(M2)  

ÁREA TOTAL 
(M2)  

SALA DE AULA  3  76,54  229,62  

SALA DE AULA  1  101,47  101,47  

LABORATÓRIO 
INFORMÁTICA  

1  66,41  66,41  

AUDITÓRIO  1  168,45  168,45  
 

 

Bloco D  
INFRAESTRUTURA FÍSICA  

QUANT.  ÁREA 
INDIVIDUAL 
(M2)  

ÁREA TOTAL 
(M2)  

SALA DE AULA  16  48,38  774,14  
SALA DE AULA  12  73,74  884,86  
LABORATÓRIO 
INFORMÁTICA  

2  73,74  147,48  

LABORATÓRIO 
INFORMÁTICA  

2  48,38  96,77  

AUDITÓRIO  1  297,03  297,03  
SALA DE DOCENTES  1  54,06  54,06  
COORDENAÇÃO  1  52,73  52,73  
COORDENAÇÃO  2  26,52  53,04  
NÚCLEO PRÁTICA JURÍDICA  1  
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Bloco E  
 
INFRAESTRUTURA FÍSICA  

QUANT.  ÁREA 
INDIVIDUAL 
(M2)  

ÁREA 
TOTAL 
(M2)  

SALA DE AULA  4  82,88  331,52  
SALA DE AULA  1  52,23  52,23  
LABORATÓRIO 
INFORMÁTICA  

1  82,88  82,88  

LABORATÓRIO 
GASTRONOMIA  

1  108  108  

LABORATÓRIO MODA  1  52,23  52,23  
LABORATÓRIO ESTÉTICA  1  52,23  52,23  
LABORATÓRIO AMBIENTAL  1  52,23  52,23  
ESPAÇO GOURMET  1  30,13  30,13  
 

Bloco G 
 INFRAESTRUTURA FÍSICA  

QUANT.  ÁREA 
INDIVIDUAL 
(M2)  

ÁREA 
TOTAL 
(M2)  

SALA DE AULA  8  47,32  378,56  
SALA DE AULA  2  55,17  110,35  
 

LABORATÓR
IOS  

QUANTID
ADE  
COMPUT
ADORES  

CONFIGURAÇ
ÃO  

SOFTWARES  

Laboratório 01  35  Celeron 2.66 
GHz 2.678 GHz, 
1 GB de RAM, 
HD 80 GB  

Adobe Reader; Java/JRE/JVM;  
Eclipse; Chrome;  
Firefox; Microsoft Office;  
Flash Player; Corel Draw X3;  
SWI-Prolog; Visual G;  
Winrar; Windows XP SP3;  

Laboratório 02  35  Configuração: 
Pentium 4 3.00 
GHz , 1 GB de 
RAM, HD 150 
GB  

Adobe Reader;  
Java/JRE/JVM;  
Eclipse; Chrome;  
Firefox; Microsoft Office;  
Flash Player;  
Corel Draw X3; SWI-Prolog;  
Visual G; Winrar;  
Windows XP SP3;  

Laboratório 03  25  AMD Sempron 
1.67 GHz , 1 GB 
de RAM, HD 40 
GB  

Adobe Reader;  
Java/JRE/JVM;  
Eclipse; Chrome;  
Firefox; Microsoft Office;  
Flash Player; Corel Draw X3;  
SWI-Prolog; Visual G;  
Winrar; Windows XP SP3;  

Laboratório 04  25  Pentium Dualll 
1.8 GHz, 1 GB 
de RAM, HD 80 

Adobe Reader;  
Java/JRE/JVM;  
Eclipse; Chrome;  
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GB  Firefox; Microsoft Office;  
Flash Player; Corel Draw X3;  
SWI-Prolog; Visual G;  
Winrar; Windows XP SP3;  

Laboratório 05  35  Pentium 4 3.00 
GHz 3.00 GHz , 
1 GB de RAM, 
HD 150 GB  

Adobe Reader;  
Java/JRE/JVM;  
Eclipse; Chrome;  
Firefox; Microsoft Office;  
Flash Player; Corel Draw X3;  
SWI-Prolog; Visual G;  
Winrar; Windows XP SP3;  

Laboratório 06  35  Celeron 2.66 
GHz 2.67GHz, 1 
GB de RAM, HD 
80 GB  

Adobe Reader;  
Java/JRE/JVM;  
Eclipse; Chrome;  
Firefox; Microsoft Office;  
Flash Player; Corel Draw X3;  
SWI-Prolog; Visual G;  
Winrar; Windows XP SP3;  

 

 

LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS  
BRINQUEDOTECA DO CURSO DE PEDAGOGIA  
LABORAT DE METROLOGIA DO CURSO TEC DE GESTÃO DA QUALIDADE  
LABORATÓRIO DE ENSINO  
LABORATORIO DE GESTÃO AMBIENTAL  
LABORATÓRIO DE HARDWARE  
LABORATÓRIO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
LABORATÓRIO DO CURSO DE GASTRONOMIA  
LABORATÓRIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA  
LABORATÓRIO DO CURSO TECNOLÓGICO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA  
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

INFRAESTRUTURA BIBLIOTECA 

 
     Área (m2)  
 353,69m2  

 95,85m2  

 414,32m2  

 53,55m2  

 89,92m2  

 53,55m2  

 51,3m2  

Corredor / Área de circulação  70,07m2  



RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO DO CIESA  2015 
 
    P á g i n a  | 45 

Comissão Própria de Avaliação do CIESA/CPA 
 

 

 

Dimensão 7: Infraestrutura 

 

 Salas de aula - todas as salas de aulas do CIESA são climatizadas, com 

mobiliário composto de cadeiras almofadas, quadro, piso cerâmico, iluminação, 

equipamento de multimídia e som e tem capacidade média de 50 a 60 alunos. 

 Banheiros - os banheiros possuem adaptação para acesso ao PCD e 

rampa de acesso nas instalações 

Segurança e vigilância – para maior segurança nos ambientes da 

Instituição, foram instaladas  câmeras distribuídas nos seguintes locais 

biblioteca, laboratórios de informática, tesouraria, reitoria e corredores 

 Laboratórios e equipamentos de informática -  O CIESA possui 

infraestrutura de laboratórios de informática para oferecer aos alunos o 

desenvolvimento da prática profissional. Os mesmos são dotados de itens de 

conforto como ar-condicionado, mobiliário e equipamentos para o uso de cada 

especialidade. São utilizados em aulas das disciplinas curriculares, 

disponibilizando aos alunos, computadores em locais estratégicos como na 

Biblioteca, para consulta à internet e realização de trabalhos acadêmicos . 

existe uma política de manutenção e atualização desses equipamentos. 

  Biblioteca – possui acervo composto de livros, monografias, periódicos, 

vídeos, dentre outros nas várias áreas do conhecimento. Cada curso possui 

seu acervo pertinente. Há política para aquisição e atualização do acervo que é 

realizada em conjunto com as coordenações de cursos do CIESA, onde é 

considerado o índice anual de crescimento indicado no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
Indicador: 7- Infraestrutura física 

As condições de acesso para portadores de necessidades especiais         

(Decreto 5.296/2004) - atende as exigências de condições de acesso para 

portadores de necessidades especiais 

Ampliação de Equipamentos de Informática e Laboratórios, aumentando o 

acesso às informações. 
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Aquisição de recursos audiovisuais:  equipamentos de data show.   

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. 

Na 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 

Manutenção preventiva e corretiva em todas as instalações físicas do CIESA 

 

 4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

 Para compreender a visão geral avaliativa do CIESA referente ao ano de 

2015, utilizou-se o recorte especifico desse ano nas metas propostas no PDI 

(2013-2017), nesse sentido, a seguir são analisados os avanços alcançados no 

referido ano. 

 4.1  AVANÇOS ALCANÇADOS EM RELAÇÃO AO ESTABELECIDO NO 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA O ANO DE 2015 

 

METAS PDI PARA 2015 AVANÇOS ALCANÇADOS 

Desenvolver mecanismos 
de fomento à cultura da 
extensão  
 

Extensão distingue-se por sua atuação 
abrangente no âmbito do CIESA em todos os 
cursos seja para complementar as ações do 
ensino ou por ser um meio de interlocução 
com a sociedade, desenvolvendo um leque 
amplo de ações, nas atividades promovidas 
pelo CIESA a Mantenedora atua como órgão 
de fomento, oferecendo serviços ou 
ensinamentos. Observa-se que a Extensão no 
CIESA, vem se concretizando 
reconhecidamente como prática nos trabalhos 
acadêmicos. 

Promover a integração entre 
o CIESA a Comunidade e o 
mundo do trabalho  
 

O CIESA promove uma educação dialógica, 
potencializando e ampliando a prática da 
cidadania, Oferecendo educação de qualidade 
por meio de cursos que qualificam para o 
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mundo do trabalho, considerando o aluno 
sujeito ativo da aprendizagem. 
Os alunos do CIESA, desde o inicio de sua 
graduação são inseridos em ações em 
ambientes não escolares (comunidade), 
prestando informações, realizando 
diagnósticos das necessidades sociais, e 
elaborando propostas intervencionistas de 
modificação desta realidade social. 

Incrementar as visitas 
técnicas dispondo-as no 
PPC dos curso  
 

As visitas técnicas dos Cursos do CIESA, 
propostas no PPC foram realizadas com êxito 
e contribuíram para a formação de 
profissionais mais críticos, criativos e 
sensíveis à realidade imposta pelo mercado 
de trabalho. 

Dar continuidade a 
participação da Incubadora 
do SEBRAE  
 

Existe a iniciativa isolada de curso e 
participação de alunos. 

Ampliar a atuação do 
Núcleo de Prática Jurídica 
do curso de Direito.  
 
 

O Núcleo de Prática Jurídica dispõe de 
instalações próprias e sistema informatizado 
contendo as ferramentas de trabalho próprias 
ao desempenho das funções jurídicas. 
Permitindo que os serviços que presta à 
comunidade tenham a melhor qualidade, tanto 
no sentido da presteza de sua prestação, 
quanto na qualidade dos meios e resultados. 
No ano de 2015, o NPJ realizou 328 petições 
iniciais;petições intermediárias 540;ações 
concluídas 197;audiências realizadas 
370;Conciliações no NPJ 41;Constituintes 
atendidos 1278. 

Promover e participar de 
Feiras e Eventos Temáticos  
 

O CIESA pela atuação de seus diversos 
cursos desenvolveu diversos projetos e 
inúmeros eventos no âmbito interno e externo. 
As Feiras e os Eventos Temáticos promovidos 
obrigatoriamente por todos os cursos do 
CIESA,fazem parte do Calendário Acadêmico 
. 

Apoiar a formação de 
Empreendimentos em 
comunidades carentes e ou 
do entorno do CIESA.  
 

A comunidade Acadêmica do CIESA, 
conscientes de sua participação nos 
processos de transformação da sociedade, 
capazes de atenderem às demandas de 
cidadania e de desenvolvimento econômico 
realizou propostas inovadoras às 
comunidades no entorno do CIESA que 
podem contribuir para seu empoderamento, 
tais como: 

 Participação dos alunos em atividades 
extensionistas na comunidade 
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incluindo, residências e escolas; 

 Envolvimento de docentes e discentes 
nas ações sociais e participação em 
eventos científicos; 

 Acompanhamento e apoio às 
demandas específicas para cada curso. 

 

Incrementar o Programa 
Acompanhamento de 
Egressos  
 
 

O Programa de acompanhamento de 
Egressos no CIESA é uma ferramenta e fonte 
de dados que por meio de um link faz a coleta 
das informações, sobre a trajetória de seus 
ex-alunos nas suas vivências profissionais. O 
Egresso do CIESA possui descontos para 
Pós-Graduação; Descontos para inscrições 
em Eventos; Descontos para o segundo curso; 
é convidado para participação em palestras, 
seminários, congressos, fóruns, workshops; 
Acesso à Biblioteca; e em 02 cursos foi criada 
a associação de ex-alunos. 
  

Garantir no orçamento o 
investimento em bolsas de 
pesquisa e de extensão  
 
 

O CIESA tem política de investimento que 
incentiva e garantia de contra partidas na 
apresentação de trabalhos científicos, 
liberando sem ônus os docentes para a 
apresentação dos mesmos. Garante também 
liberação de recursos para as atividades 
extensionistas de acordo com o Plano de 
Trabalho (PTA) 

Consolidar o Núcleo de 
Pesquisa e de Extensão do 
CIESA em suas linhas de 
pesquisa e de extensão.  
 
 

A pesquisa está presente desde o primeiro 
ano em todos os cursos do CIESA, a partir da 
disciplina Metodologia Científica, com 
atividades que fomentam o estímulo à 
pesquisa e proporciona ao aluno 
oportunidades para apresentar trabalhos 
científicos de qualidade. 
A exigência da pesquisa acadêmica e de 
produção científica não é uma exigência para 
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 desenvolver, 
incentivar, fomentar e desencadear o diálogo 
científico. 
Nesse sentido, elaborou o Projeto do Núcleo 
de Pesquisa e Extensão – NUPEX que visa a 
aglutinação de estudos de variadas naturezas, 
de caráter interdisciplinar, que possibilite o elo 
entre a instituição e a comunidade acadêmica, 
interligando atividades de ensino às atividades 
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de pesquisa e extensão. 

Consolidar as ações de 
responsabilidade social  
 
 

O CIESA é uma instituição socialmente 
responsável que desenvolve ações junto à 
comunidade do entorno do CIESA de acordo 
com os projetos de responsabilidade social. 
Conta com efetiva participação de todos os 
Cursos no Dia da Responsabilidade social, 
quando a comunidade acadêmica é envolvida 
e comprometida participando das atividades 
programadas.  

Promover a qualificação e 
capacitação dos Docentes e 
do pessoal Técnico-
Administrativo.  
 

O CIESA possui um programa de capacitação 
docente e de pessoal técnico-administrativo 
que anualmente é alimentado por docentes 
em busca de melhoria da titulação e de 
funcionários que estudam uma primeira ou até 
de segunda graduação, com bolsa de estudo 
do CIESA.  

Dar continuidade a 
formação continuada dos 
Docentes  
 

O CIESA possui um Programa de formação 
Continuada vem sendo realizado atendendo 
as necessidades de formação em busca da 
melhoria de atuação do docente. 

Realizar a promoção e a 
adequação das carreiras 
docente e do pessoal 
técnico-administrativo  
 

No campo de promoção e adequação das 
carreiras de seus funcionários, o CIESA atua 
em conformidade com as legislações 
aplicáveis a cada caso e com o disposto nos 
Planos de Carreira. Todos os docentes 
encontram-se devidamente enquadrados nas 
categorias como professor titular,assistente e 
colaborador,nos níveis I,II,e III.  

Realizar estudos de 
viabilidade para a 
implantação de novos 
cursos de graduação, 
tecnológicos e sequenciais.  
 

O CIESA estabelece como políticas gerais 
desenvolver ações comprometidas com a 
realidade social a que serve, nesse sentido  
empreendeu estudos para fundamentar a 
oferta de acordo com as demandas o que 
apontou neste ano de 2015 a permanência 
dos cursos já disponibilizados e a oferta das 
vagas ampliadas e ou reduzidas . 

Manter atualizados os PPCs 
dos cursos sua integração 
com o PPI e PDI do CIESA  
 

A política institucional no âmbito do CIESA 
encontra-se em sintonia com o PPI e PDI, 
bem como a atualização sistemática dos 
PPCs de curso pelos respectivos NDEs. 

Garantir o funcionamento 
dos NDEs dos cursos como 
núcleo de gestão 
acadêmica, com papel 
consultivo, com a 
responsabilidade de 
acompanhar e avaliar o 
PPC.  
 

Todos os cursos do CIESA possuem NDE 
devidamente constituído e realizam 
regularmente as reuniões, registradas em atas 
e apresentaram em 2015 propostas de 
melhoria de natureza acadêmica.  
 

 Contribuição para definição do perfil 
dos egressos dos cursos; 
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  Sugestões de alterações curriculares,e 
do PPC, submetendo-as ao CEPE; 

 Aprovação de programas e planos de 
ensino das disciplinas dos diversos 
cursos, bem como auxilio às 
coordenações na supervisão do 
cumprimento da carga horária e 
conteúdos planejados; 

 Sugestão de ampliação e atualização 
do acervo bibliográfico. 

 Apreciação às recomendações das 
coordenações, dos docentes e 
discentes, sobre assuntos de interesse 
do curso; inclusive dos regulamentos 
das atividades acadêmicas: TCC, 
Estágio Supervisionado, e Atividades 
Complementares. 

 Auxilio na resolução dos problemas e 
na programação dos trabalhos 
apresentados pelas coordenações de 
cursos 

Consolidar parcerias com 
outras instituições para o 
desenvolvimento do ensino 
da pesquisa e da extensão  
 

Neste caminho o CIESA tem consolidado 
algumas parcerias no campo do ensino de 
Pós-Graduação. 

Incentivar a produção 
acadêmica por meio de 
publicações. Manter a 
Editora do CIESA.  
 

O CIESA tem uma Revista Eletrônica, onde 
coordenação, docentes e discentes, bem 
como a comunidade em geral são 
incentivados a produção de trabalhos, análise 
de submissão e publicação final. No ano de 
2015 foram publicadas 3 edições da revista 
disponíveis no site do CIESA, com plataforma 
própria  no site. 

Incrementar a forma de 
ingresso no CIESA  
 

Em coerência com a proposta institucional que 
atende o número de vagas autorizadas pelo 
MEC para cada Curso o CIESA  tem como 
forma de ingresso o vestibular (macro ou 
agendado),o ingresso pela Nota do ENEM e o 
ingresso por transferência de outra IES e a 
possibilidade, em caso de vagas o ingresso 
aos portadores de diplomas de nível superior. 

Implementar o Sistema 
Semestral em substituição 
ao Regime Seriado Anual.  
 

No ano de 2015 a transformação do sistema 
anual para o semestral não foi efetivado em 
razão da necessidade de ampliação ainda de 
estudos realizados pela instituição. 

Melhorar o desempenho 
didático-pedagógico dos 
docentes.  

Para a construção do conhecimento o CIESA 
mantém-se aliado as modernas e diversas 
práticas didático-pedagógicas desenvolvendo 
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 práticas de estudos disponibilizados aos 
docentes que envolvem: 

 Seminários interdisciplinares; 

 Mesas-redondas 

 Workshop com assuntos específicos 

 Estudo sobre a Metodologia Ativa. 

 Semana acadêmica com estratégias e 
atualização dos objetivos do Plano de 
Ensino e Plano de Aula de cada 
disciplina 

Melhorar o desempenho 
discente, por meio do 
Programa de Monitoria, 
Programa de Nivelamento.  
 

O CIESA possui o Programa de Monitoria que 
com bolsa de estudos de 30% ,bem como o 
Programa de Nivelamento que ocorre no início 
do ano letivo com o propósito de oportunizar o 
equilíbrio no processo de informação teórica e 
solidez conceitual, a fim de que os alunos 
possam desenvolver com competência o 
currículo do curso. 

Desenvolver a política de 
recursos humanos: Plano 
de Carreira, Avaliação de 
desempenho, Plano de 
Capacitação  
 

Os Docentes estão enquadrados nas 
categorias e níveis.Os Planos de Carreira 
Docente e Técnico-administrativa são 
protocolados no DRT desde 2010.Todos os 
funcionários possui quiquênio,Prêmio 
Assiduidade,Bolsas de Estudo,Plano de 
Saúde,regime de trabalho,sendo os Docentes 
lotados em Regimes de TI,TP,Horísta. 

Implantar 20% da Carga 
Horária a Distância nos 
Cursos Presenciais do 
CIESA.  
 
 

A modalidade semi presencial de ensino é 
uma realidade implantada no CIESA. Os 
professores do semipresencial adotam 
apostilas de produção própria e uso de 
diversos artigos disponibilizados no ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA), além das 
bibliografias recomendadas. No ambiente de 
aprendizagem são inclusos vídeos, realizados 
fóruns e chat para aprofundamento do 
conhecimento.Em 2015 atingimos um 
percentual de 55% de disciplinas ofertadas na 
modalidade semipresencial em 10 cursos de 
graduação e tecnológicos. 

Consolidar a política de 
fomento e incentivo à 
Pesquisa no CIESA  
 

A questão da produção científica permanece 
sendo um desafio que necessita ser buscar 
ferramentas para os projetos a serem criados, 
atraindo investimentos, que agreguem à 
imagem dos investidores por sua importância 
e significação; a partir de temas e ações que 
possa agregar os interesses. 

Apoiar Projetos que 
proporcionem a integração 
entre o Ensino, a Pesquisa a 

Foi implantado o ensino semipresencial nos 
cursos, sendo possível afirmar que neste ano 
consolidou-se o empoderamento da área de TI 
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Extensão e a Inovação 
Tecnológica  
AVA 
 

com profissionais de levada qualificação 
técnica que capacitam os Docentes, 
monitoram e acompanham nas ações 
realizadas.  

Promover Jornadas de 
Iniciação Científica  
 
 
 

No ano de 2015, Cursos do CIESA realizaram 
Jornadas de Iniciação Científica 
consubstanciadas na forma de apresentação 
dos trabalhos de Curso-TCC, criando um 
espaço acadêmico para a ampliação do 
conhecimento crítico, estimulando a 
criatividade e despertando o interesse pela 
pesquisa científica. 

Promover Seminário de 
Integração entre o Ensino, a 
Pesquisa e a Extensão.  
 

Nas semanas temáticas de cursos a 
integração do ensino, pesquisa e extensão 
foram contempladas, uma vez que a 
articulação teórica e a interdisciplinaridade 
oportunizaram esse exercício importante para 
a qualidade do ensino. 

Promover a Mostra de 
Extensão CIESA  
 

O CIESA realizou as atividades extensionistas 
por entender que a extensão universitária 
viabiliza uma relação transformadora entre 
universidade e sociedade, numa proposta 
interdisciplinar que enriquece também o 
ensino e a pesquisa.  

Promover as Semanas 
Temáticas dos Cursos.  
 

As semanas temáticas aconteceram em todos 
os cursos do CIESA no ano de 2015, sempre 
com assuntos interessantes e programação 
diferenciada, o objetivo das semanas 
temáticas foi o de divulgar a ciência 
oferecendo aos alunos e professores com 
atividades multidisciplinares, onde os mesmos 
puderam  aprender de forma interativa. As 
programações contaram com conferências, 
palestras, cursos e oficinas nos laboratórios e 
nas áreas externas, atividades científicas,  
exposições, entre outras atividades 

Promover o Encontro com 
os Docentes anualmente.  
 

O Encontro anual de docentes foi realizado e 
proporcionou trocas de experiências didático-
pedagógicas, bem como fortaleceu o processo 
de socialização entre docentes do CIESA. 
 

Desenvolver o Plano de 
Política de Expansão da 
Estrutura Física e de 
Mobiliários e Equipamentos 
e multimeios  
 

A estrutura física e de mobiliários e 
equipamentos multimeios do CIESA vê sendo 
atualizados e adequados as necessidades 
principalmente na área de TI. 

Aprimorar o acesso a 
Internet no 
  

Em 2015, houve uma melhoria significativa no 
link de internet passando de uma velocidade 
de 4Mbps para 10Mbps, proporcionando um 
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 aumento de 150% na velocidade de conexão. 
 possibilitando assim uma melhoria ao acesso 
a informação por meio de redes cabiadas, wi-
fi.distribuídas pela instituição e nos cinco 
laboratórios de informática. 

  

Promover e garantir a 
permanência e a promoção 
dos discentes. Captação de 
alunos, retenção, orientação 
financeira  
 

No que se refere a captação, retenção e 
orientação financeira aos alunos o CIESA 
utilizou as seguintes estratégias: 

 Uso de canais de comunicação 

  Utilização de relato de experiências 
vividas pelos egressos em diversos 
eventos realizados pelo CIESA; 

 Realização de aula experimental; 

 Criação de comunidade digital nas 
redes sociais; 

 Utilização de capital social; 

 Canal aberto de comunicação com os 
alunos com garantia de respostas as 
demandas solicitadas de acordo com a 
análise de cada situação. 

 Manutenção de anuidade com desconto 
de 50%. 

 Visitas as escolas de ensino médio. 
 

Fomentar a participação 
discente em eventos 
técnicos, científicos, 
culturais.  
 

O CIESA promoveu e incentivou ao longo do 
ano de 2015 a participação de seus alunos em 
eventos técnicos, científicos e culturais. 

Manter e ampliar contratos 
terceirizados e prestação de 
serviços.  
 

As necessidades e monitoramento de 
contratos terceirizados foram mantidos em 
sintonia com as demandas necessárias para o 
funcionamento do CIESA.  

Redimensionar e diferenciar 
o acesso de alunos, 
professores, funcionários e 
veículos  
 

Os usuários na condição de pedestre tem 
infraestrutura de acesso diferenciado com 
cobertura para proteção de sol e chuva. Existe 
estacionamento com vagas disponibilizadas 
para professores e estudantes de modo a 
garantir uma acessibilidade sinalizada, 
organizada, monitorada por câmeras e segura. 

Implantar e desenvolver a 
coleta seletiva no CIESA.  
 

Sob os auspícios do Curso de Gestão 
Ambiental a coleta seletiva tem destino 
correto, bem como o referido curso faz 
comunicação e informação educativa sobre a 
importância da coleta seletiva para o meio 
ambiente. 

Ampliar e equipar as 
instalações para o gabinete 

O CIESA possui gabinetes de TI,devidamente 
equipados permitindo sua funcionalidade. 
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de TI.  
 

Ampliar e modernizar 
laboratórios  
 

Os laboratórios do CIESA são amplos  e 
modernizados com disponibilidade de 
profissionais da área de TI aptos à orientação 
para os alunos e professores. 

Apoiar o desenvolvimento 
de atividades extraclasse.  
 

No currículo os alunos são estimulados a 
desenvolverem atividades extraclasses com 
percentual de carga horária reservado, sendo 
executada e acompanhada pelo professor. 

Aperfeiçoar e socializar as 
práticas pedagógicas  
 

A estrutura curricular dos cursos do CIESA 
atendem a proposta pedagógica, uma vez que 
constituiu-se em um conjunto articulado de 
disciplinas, cuja carga horárias são 
distribuídas de acordo com o tempo de 
integralização de cada curso. Nesse sentido o 
aperfeiçoamento e a socialização das mesmas 
fazem parte do processo cotidiano 
acompanhado pelos docentes e discentes nas 
diversas atividades desenvolvidas 

Promover e garantir o apoio 
pedagógico aos discentes.  
 

O NAPPO é o Núcleo de Apoio Psico-
Pedagógico e de Ouvidoria,que funciona sob a 
coordenação de profissionais especialistas 
que desenvolvem ações de apoio ao discente. 

Desenvolver pesquisa sobre 
o perfil socioeconômico 
educacional.  
 

O perfil socioeconômico dos alunos inscritos e 
matriculados no CIESA foi realizado a partir 
das seguintes variáveis: variáveis; sexo, 
idade, estado civil e estado de origem e de 
residência. 

Promover Seminário de 
Avaliação Institucional  
 

O Seminário de Auto Avaliação Institucional 
do CIESA referente ao ano de 2015 foi 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) onde socializou e refletiu sobre os 
resultados do processo de auto avaliação, 
apresentando de forma consolidada e analítica 
os pontos fortes e os aspectos frágeis que 
permeiam o processo de gestão do CIESA. 
Com os seguintes objetivos: 

 Analisar com clareza e objetividade, os 
principais aspectos que docentes 
discentes e técnicos administrativos 
informaram na avaliação institucional do 
CIESA; 

 Fornecer elementos que subsidiem a 
tomada de decisão do CIESA a partir 
dos problemas analisados e suas 
possíveis soluções; 

 Sugerir ideias estratégicas e 
orientadoras para o planejamento 
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administrativo, pedagógico e de gestão. 
 

Implantar controle 
eletrônico de acesso.  
 

O controle eletrônico de acesso ainda não foi 
implantado, mas já existem estudos de 
factibilidade e impacto socioeconômico, 
considerando a dimensão predial do CIESA 

Participar de eventos 
educacionais em parceria.  
 

A realização de eventos educacionais em 
parceria garantiu a nossos professores e 
alunos a oportunidade de trocas teóricas e 
experienciais com entidades e instituições que 
representam profissionais das áreas técnico-
científicas e culturais. Foram eventos que 
englobaram atividades sociais para os 
participantes e utilizaram vários recursos e 
procedimentos metodológicos como 
comissões de estudo, painéis de debates, 
palestras, conferências, cursos, mesas-
redondas, o que muito contribui para a 
melhoria do aprendizado dos professores e 
alunos 

Realizar projetos de 
pesquisa com integração 
entre docentes que atuam 
na graduação e na pós-
graduação  
 

O CIESA vislumbra a necessidade efetiva de 
realização de pesquisas que envolvam o 
ensino de graduação e pós-graduação, no 
entendimento que esta postura interdisciplinar, 
integra áreas do conhecimento  uma vez que 
saberes diferenciados são utilizados como 
estratégias didáticas no campo da pesquisa 
científica. 

Acompanhamento do PDI 
pela CPA.  
 

Por meio de estudos e conscientização dos 
membros da CPA e da comunidade 
acadêmica, diversos estudos são realizados 
ao longo do ano especialmente no período 
que culmina com a coleta de dados e com a 
realização do Seminário de Avaliação 
Institucional. Neste ano de 2015 a 
CPA,recomenda que sejam feitas adequações 
nas metas do PDI,estabelecendo metas 
estratégicas nas áreas estratégicas de 
atuação,avaliando as prioridades e eliminando 
metas insustentáveis,oportunizando a 
efetivação de planos alternativos para as 
metas com possibilidade de alcance. 

Fazer a revisão dos 
indicadores próprios de 
qualidade que integram a 
auto avaliação do CIESA.  
 

A revisão dos indicadores próprios de 
qualidade foi realizada com a participação dos 
coordenadores,docentes,alunos,funcionários 
técnico-administrativos e da comunidade e 
estão coerentes com as mudanças 
comportamentais e institucionais e 
parametrizados pelos indicadores de 
qualidade propostos pelo INEP/MEC.  



RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO DO CIESA  2015 
 
    P á g i n a  | 56 

Comissão Própria de Avaliação do CIESA/CPA 
 

Promover e garantir a 
realização das avaliações 
dos cursos e de seu 
diagnóstico com o propósito 
de retroalimentação do 
processo de planejamento  
 

O Diagnóstico dos Cursos encontram-se 
disponibilizados no site do CIESA e foram 
construídos em Matriz de Avaliação para cada 
curso que contemplaram os seguintes 
aspectos: 

 Práticas pedagógicas e administrativas; 

 Articulação PDI e projeto Pedagógico 
Institucional; 

 Análise da organização didático-
pedagógica; 

 Práticas pedagógicas; 

 Pertinência do Currículo; 

 Políticas de ensino; 

 Ensino semipresencial; 

 Análise dos conteúdos curriculares; 

 Estágio supervisionado; 

 Ensino, pesquisa e extensão em seus 
diversos aspectos; 

 Avaliação do processo ensino-
aprendizagem; 

 Utilização de TICs 

 Intervenções sociais; 

 Responsabilidade social; 

 Comunicação com a sociedade; 

 Políticas de pessoal 

 Organização e gestão do curso; 

 Infraestrutura; 

 Planejamento e avaliação 

Realizar sistematicamente a 
auto avaliação institucional, 
visando alcançar 
satisfatoriamente os índices 
de qualidade e a construção 
da cultura da avaliação 
institucional.  
 

Historicamente avaliação é um processo 
institucionalizado no CIESA. Há envolvimento 
da comunidade acadêmica em números 
expressivos nas diversas modalidades de 
sensibilização, coleta de dados e de 
publicação dos resultados avaliativos. 

Elaborar e postar no Emec o 
Relatório de auto avaliação 
do CIESA anualmente  
 

Este é um compromisso da CPA, que vem 
sendo cumprido com seriedade e colaboração 
com a qualidade das ações implementadas. 

Garantir as condições de 
infraestrutura física e de 
recursos humanos para o 
trabalho do CPA.  
 

A CPA do CIESA tem a composição de seus 
membros de acordo com o seu regulamento. 
Dispõe de sala e equipamentos necessários a 
sua funcionalidade  

Aperfeiçoar o serviço da 
comunicação institucional  
 

O CIESA possui mecanismos de tecnologias 
de informação e comunicação, para os 
docentes e discentes que se dá com sua 
inserção no sistema virtual da instituição – 
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CIESA EDUCACIONAL. O CIESA possui o 
site com todas as informações sobre a 
instituição e portais para a Revista Eletrônica 
do CIESA,para a Avaliação Institucional,para o 
Acompanhamento dos Egressos.  

Ampliar e atualizar o acervo 
bibliográfico  
 

No CIESA a ampliação e atualização do 
acervo bibliográfico atenderam as solicitações 
das ementas dos programas de ensino e 
garantiu a renovação de livros e de periódicos 
nacionais e estrangeiros. Para manter a 
qualidade, os seguintes critérios de formação 
de acervo foram considerados: 

• Adequação do material aos objetivos 
educacionais do CIESA; 

• Autoridade do autor; 
• Nível de atualização do material; 
• Equilíbrio e organização da obra à 

distribuição do conteúdo; 
• Custo justificável, considerando-se a 

verba disponível e a possibilidade de 
substituição por outros itens já 
constantes do acervo; 

 informatização e a manutenção das 
instalações físicas das Bibliotecas. 

A expansão do acervo do CIESA  considera: 
a) Oferta de vagas e cursos. 
b) Número de professores por curso; 
c) Matriz curricular; 
d) Demanda por disciplina. 

 Em 2015 foi feita a aquisição de 165 títulos e 
1011 exemplares. 
 

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.  
 

A aplicação da receita líquida de recursos 
decorrentes das anuidades avaliou para sua 
efetivação as diversas necessidades.  
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Consolidar o Sistema de 
acompanhamento dos 
PPCs.  
 

Existe um Sistema de acompanhamento do 
PPC já devidamente constituído e aprovado 
pelo CEPE. 

Criar o Projeto de Secretaria 
Acadêmica Digital: 
Digitalização, Arquivamento, 
Certificação, Gerenciamento  

A proposta de documentos gerados e 
arquivados eletronicamente ainda não está 
implantado na Secretaria Acadêmica do 
CIESA. Há estudos para implementar uma 
política de segurança e digitalização a ser 
aplicada para manutenção e guarda do acervo 
acadêmico. 

Garantir em todos os 
Cursos a inserção das 
temáticas: História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena; 
Educação Ambiental; e 
Direitos Humanos.  
 

Em todos os cursos do CIESA há inserção no 
curso das temáticas referentes à: história e 
cultura afro-brasileira e indígena, educação 
ambiental e direitos humanos referendando o 
compromisso dessa Instituição com a 
educação e a diversidade e dessa forma 
contribuindo para a afirmação da cidadania e 
ampliação de ações comprometidas com a 
transformação da sociedade e com a inclusão 
social. 

Realizar anualmente 
eventos que possam 
garantir um clima 
organizacional positivo.  
 

O monitoramento do clima organizacional 
pode ser observado no comprometimento e 
competência por parte dos coordenadores de 
curso e na construção de um cotidiano com 
autonomia e confiança entre os gestores que 
incentivam a convivência harmoniosa entre os 
diversos níveis e cargos/funções exercidos no 
CIESA . 
 

Garantir a inserção de 
metodologias ativas nos 
planos de ensino.  
 

As novas metodologias ativas são 
indispensáveis para a otimização do processo 
ensino-aprendizagem permitindo que o CIESA 
verifique a evolução e aquisição das 
competências necessárias aos alunos. Para 
tanto, o CIESA vem gradativamente 
promovendo permanentemente a inserção das 
práticas metodológicas pelas metodologias 
ativas, contribuindo para o aprimoramento 
institucional e de seus alunos. 
 

Realizar ações pró-ENADE.  
 

As ações preparatórias para o ENADE são de 
responsabilidade de cada curso do ciclo 
avaliativo e envolveram: 
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 Realização de palestras com 
especialistas; 

 Inscrição dos estudantes no ENADE; 

 Análise de situações específicas de 
alunos não participantes; 

 Regularização de estudantes junto ao 
ENADE; 

 Aplicação de simulados temáticos; 

 Discussão do ENADE junto aos 
programas das disciplinas; 

 Esclarecimento de dúvidas aos alunos; 

 Palestras sobre a lógica das questões 
do ENADE; 

 Campanha de comunicação de 
informações úteis aos estudantes; 

 Acolhimento e acompanhamento aos 
estudantes no local das provas; 

 Distribuição de kit ENADE aos alunos 
 

Aumentar os índices dos 
indicadores de qualidade 
IGC e CPCs.  
 

 
No que diz respeito a melhoria dos 
indicadores de qualidade, o CIESA 
implementou estratégias que incentivam o 
desenvolvimento de novas práticas de gestão 
e educacionais, a fim de que haja um efetivo 
reconhecimento das reais condições de cada 
curso o que proporcionou um incremento ou a 
manutenção dos níveis atuais dos indicadores 
de qualidade. 

 

 4.2  DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS 

 

RESULTADOS E POSSIBILIDADES – PONTOS FORTES 
 

O CIESA desenvolve Planejamento Estratégico para direcionalidade de suas 

atividades 

 

Os Gestores e NDEs participam da elaboração do Projeto Pedagógico 

Institucional(PPI)  

 

Os órgãos de gestão e as coordenações de curso fazem o acompanhamento 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
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As atividades desenvolvidas pelos cursos do CIESA estão ligadas a 

procedimentos didático- pedagógicos 

 

O CIESA promove treinamentos pedagógicos aos docentes nas modalidades 

presencial e modalidade semipresencial. 

 

As coordenações de cursos do CIESA fazem visitas nas empresas para 

conhecer o perfil profissional desejado e ajusta os conteúdos programáticos 

 

O CIESA faz pesquisa de mercado a fim de responder de maneira adequada à 

demanda, atendendo aos anseios inovadores do mercado 

 

 

 

Existe o acompanhamento da inserção de alunos no mercado de trabalho e 

dos egressos 

Contratação de Docentes titulados  com mestrado e doutorado, ampliando o 

quadro existente 

Ampliação do quadro de assessoria acadêmica em tempo contínuo, em regime 

parcial e integral, com 20 e 40 horas 

Fortalecimento da ação extensionista, ampliando o atendimento comunitário e 

visando ao papel social do CIESA 

Compromisso com a apresentação dos cursos no início do ano letivo, dos 

planos de ensino e critérios avaliativos 

Ampliação e atualização do acervo bibliográfico, visando atender a revisão dos 

programas e bibliografias básicas 

Ampliação de equipamentos de informática e laboratórios, aumentando o 

acesso às informações 

 

 

DIFICULDADES E POSSIBILIDADES – PONTOS FRACOS 
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Implementação das parcerias com empresas da região 
 
Implementação das metodologias relativas a tipos de avaliações pedagógicas 
 
Ampliação das ações relativas à divulgação dos cursos na mídia e no mercado 
 
Ampliação da estrutura de apoio com tecnologia da informação e acesso á 
internet 
 
Avaliação multidisciplinar nos cursos 
 
 

DESAFIOS: 

 Acompanhamento individual ao longo do ano aos professores que 

apresentam baixo índice de desempenho na Avaliação Institucional; 

 Realização de encontros e palestras visando discutir estratégias para 

tornar o CIESA uma Instituição Conceito 5 

 Realização de cursos de mestrado e doutorado de modo a atender as 

demandas de qualificação docente. 

 Adequar o PDI, realizando a harmonização das metas pretendidas com 

objetivos exequíveis e de autosustentação. 

 Organizar, sistematizar e avaliar a metodologia relativa ao Egresso, 

como política institucional de avaliação; 

 Utilizar a produção cientifica como incentivo na avaliação institucional. 

 Dedicação dos docentes nas atividades extraclasse. 

 Criar a Empresa Júnior. 

 Garantir no orçamento o investimento em bolsas de pesquisa e de 
extensão  

 Aumentar os índices dos indicadores de qualidade IGC e CPCs.  

 Criar o Projeto de Secretaria Acadêmica Digital: Digitalização, 

Arquivamento, Certificação, Gerenciamento. 

 Implantar controle eletrônico de acesso.  

 Consolidar o Núcleo de Pesquisa e de Extensão do CIESA em suas 
linhas de pesquisa e de extensão.  

 Realizar projetos de pesquisa com integração entre docentes que atuam 
na graduação e na pós-graduação  

  

 5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE :PROPOSTA DA CPA 
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• Ações de identificação para discutir as potencialidades da Instituição e 

especificamente de cada curso e as possíveis causas dos seus 

problemas críticos e fracos; 

• Fortalecimento das relações de cooperação e interdisciplinaridade; 

• Desenvolvimento de ações para tornar mais efetiva a vinculação do 

curso com a comunidade; 

• Ampliar o monitoramento e apoio ao egresso dos cursos no mercado de 

trabalho; 

• Manter a avaliação institucional; 

• Qualificação e monitoramento do modelo de aprendizagem 

semipresencial; 

• Ampliação das parcerias com instituições públicas e privadas 

• Desenvolvimento e atualização permanente dos recursos concernentes 

à área de Tecnologia da Informação 

• Fortalecimento da integração entre ensino, pesquisa e extensão 

enquanto processo formativo sistêmico. 

• Harmonização das metas pretendidas 

• Incentivo a formação de profissional mais crítico, criativo e sensível a 

partir de sua inserção nas atividades de responsabilidade social e 

cidadania. 

• Desenvolvimento permanente de novas abordagens no processo de 

ensino-aprendizagem voltadas para as metodologias ativas e as práticas 

sociais 

• Desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas à formação de atitudes 

e competências humano-interativas  capazes de responder às 

necessidades sociais emergentes; 

• Criar um Projeto de Comunicação Institucional com a articulação dos 

alunos do curso de Relações Públicas. 

• Discutir sobre o papel do NDE na análise dos dados do curso. 

• Fortalecer a avaliação de desempenho dos funcionários. 

• Ampliar a participação da comunidade acadêmica no processo de 

autoavaliação institucional. 
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• Discutir sobre dados do resultado do Enade e a opinião dos estudante 

na resposta do questionário para orientar as ações pedagógicas e 

administrativas. 

• Empreender um política de extensão oferecendo condições e expandir o 

alcance junto a comunidade acadêmica.  

• Nesse sentido, estamos cientes de que, enquanto CPA não 

respondemos todas as questões, pois há muito mais desafios, que numa 

proposta conjunta com a comunidade acadêmica permitirão avançar na 

qualidade no fazer educacional e na consolidação do CIESA, balizados 

nas questões: 

•  O que fazer para transformar o que temos no que queremos? 

•  Qual o foco do CIESA nos próximos 5 – 10 anos? 

•  O que fazemos que não deveríamos fazer? 

• Respostas essas que devem apontar para uma cultura de avaliação 

institucional que não se limita a coleta de dados e elaboração de 

diagnóstico, mas que viabiliza a concretização de compromissos 

firmados em consolidar o ensino com qualidade. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação do CIESA considerando as dimensões 

avaliadas identificou que as ações desenvolvidas em 2015 pelo CIESA são 

consistentes e trazem elementos de agregação de valores que a médio e longo 

prazo, uma vez que  houve uma melhora em quase todos os itens analisados.   

 As mudanças estão acontecendo no CIESA de forma positiva e 

crescente, melhorando a qualidade do serviço a que se propõe.  Os benefícios 

são notórios no que concerne ao processo de gestão e as estratégias de 

ensino-aprendizagem. Vale ressaltar que as melhorias foram efetuadas por um 

trabalho estruturado e contínuo que envolveu toda a instituição.  

As ações propostas pela Comissão Própria de Avaliação foram 

desdobradas em reuniões com as coordenações de cursos, NDE dos cursos e 
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direção, estratégia fundamental para que as melhorias acontecessem de forma 

positiva e crescente.  

Nesse sentido, é possível afirmar que os aspectos positivos e os 

aspectos a melhorar visam o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem  

enquanto contribuição efetiva no processo de construção da excelência do 

ensino. 

Acrescenta-se ainda a relevância do processo avaliativo que é uma 

ferramenta imprescindível para o desenvolvimento e planejamento estratégico 

do CIESA 

 

 

 

 

 

 


