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1 INTRODUÇÃO

O

Relatório de Auto Avaliação Institucional do CIESA referente ao ano
de 2016 foi elaborado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) onde

apresenta os resultados do processo de auto avaliação, descrevendo de forma
consolidada e analítica os pontos fortes e os aspectos frágeis que permeiam o
processo de gestão do CIESA.
Um dos principais objetivos da Avaliação Institucional do CIESA é a finalidade
integradora dos seguimentos docente, discente, administrativo e gestor, que em
sintonia realizam, de acordo com o programa de auto avaliação institucional e
através de mecanismos internos definidos pela CESAC/CPA, a Avaliação Institucional
CIESA cujos resultados, referentes ao ano de 2016, são apresentados neste
relatório parcial.
A avaliação respeita a metodologia proposta no programa de avaliação 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 dos relatórios de Cursos e a aplicação de questionários junto aos
professores, alunos e servidores técnico-administrativos, cujo produto final está
sequencialmente consubstanciado neste relatório.

A auto avaliação de uma instituição de ensino superior, que
abrange cursos de graduação, tecnológicos e programas de pósgraduação, não se reduz à simples atribuição de notas ou conceitos
aos diferentes cursos, infraestrutura e atividades de extensão, e
muito menos à definição de um diagnóstico revelado por um
número. Uma instituição universitária desenvolve suas atividades
norteada pela filosofia educacional exposta em sua Missão e
descrita no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que
resulta de um amplo processo de estudo e reflexões. (LEHFELD et
al. 2010)

Em abril de 2004, com a aprovação da Lei 10.861, que institui o SINAES,
consolida-se definitivamente a ideia de avaliação, tendo como objetivo aferir a
qualidade das IES, de cursos de graduação e de desempenho de estudantes, nos
termos do Artigo 9º, VI, VII e IX da Lei 9.394/96.
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Este relatório foi elaborado em consonância com as diretrizes delineadas pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo novo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) instituídos pela Lei
nº. 10.861, de 14 de abril de 2004

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO
NOME/ CÓDIGO DA IES: 0668
CARACTERIZAÇÃO DE IES: INSTITUIÇÃO PRIVADA, COM FINS LUCRATIVOS.
CENTRO UNIVERSITÁRIO. ESTADO: AMAZONAS
MUNICÍPIO: MANAUS
1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA

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

1.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO

Este Relatório Parcial de Avaliação do CIESA é referente ao ano de 2016 e nele
estão contidos as diretrizes e parâmetros normatizados na Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES nº 065 de 09 de outubro de 2014, do Ministério da Educação;
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP;
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES e Diretoria de
Avaliação da Educação Superior – DAES.
O Planejamento Estratégico conduzido pela CPA é dinâmico, participativo e está
integrado à dinâmica institucional do CIESA e é direcionado pelo Programa de auto
avalição.
A CPA em sua composição tem representatividade da comunidade acadêmica e
da sociedade civil e nesse ano de 2016 nas diversas reuniões e eventos realizados a
Comissão Própria de Avaliação (CPA) a mesma 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 ,caracterizando a apresentação deste Relatório Parcial
Um dos principais objetivos que permeia o planejamento estratégico da CPA
é a Avaliação Institucional do CIESA que tem finalidade integradora dos
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seguimentos docente, discente, administrativo e gestor, que em sintonia realizaram
de acordo com o programa de auto avaliação institucional e através de mecanismos
internos definidos pela CESAC/CPA, o Seminário de Auto Avaliação Institucional
CIESA cujos resultados da avaliação interna, referente ao ano de 2016,
caracterizam o perfil avaliativo do CIESA, além dos demais indicadores de qualidade
propostos pelo SINAES.
É importante ressaltar, que no mesmo sentido o CIESA conduz a gestão a
partir de um Planejamento Estratégico e implementa suas ações de acordo com os
resultados sugeridos pela CPA, seja através da elaboração de Programas, projetos
ou ações intervencionistas que busquem melhorar não só as condições da
infraestrutura, mas também a qualidade do ensino.
A auto avaliação realizada está em conformidade com o PDI do CIESA e os
resultados da avaliação interna são repassados à Reitoria e demais instâncias de
gestão, bem como aos coordenadores de Cursos a fim de que junto a seus
Colegiados busquem ações institucionais que potencializem os resultados e
minimizem os entraves identificados.
Para o CIESA, a avaliação institucional deve orientar ações de estímulo e
fomento à melhoria da qualidade das atividades acadêmicas, bem como fortalecer o
projeto institucional com ética e responsabilidade social, constituindo-se a partir de
questões de reflexão e discussão permanente sobre a práxis político-pedagógica,
gerada e articulada em ampla publicidade crítica. Esta concepção configura-se nas
seguintes características:
a) É um processo de construção coletiva que possibilita o reaprender a aprender;
b) É uma instância de aprendizagem dialeticamente atuante;
c) Respeita o dinamismo da sociedade;
d) É democrática, pois se valida pela forma consensual em que se constrói,
envolvendo a participação dos sujeitos e buscando uma consciência coletiva;
e) Faz exame crítico da realidade interna;
f) É um processo permanente e busca garantir a pertinência e a qualidade das
ações;
g) É transparente quanto aos seus fundamentos, seu enfoque e principalmente no
que se refere à utilização dos seus resultados para o desenvolvimento da política
Comissão Própria de Avaliação do CIESA/CPA
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interna.
Os princípios que regem a atuação do CIESA, na avaliação institucional, são
descritas na Figura 1:

FIGURA 1 – PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO CIESA
PRINCÍPIOS

VISÃO HOLÍSTICA

CONVIVÊNCIA
PARTICIPATIVA

APRIMORAMENTO
RESPEITO À
IDENTIDADE E À
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ATUAÇÃO DO CIESA
O foco gerenciador da avaliação no
CIESA é a capacidade crítica,
indispensável para que não se perca
a visão ampla e tendências do
cenário educacional, econômico,
social, político e cultural permitindo
uma melhor compreensão da
dinâmica social e do que disponibiliza
o conjunto de indicadores e
dimensões usados na avaliação, no
sentido de buscar melhores caminhos
para a concepção de nossos objetivos
e a eficiência e eficácia da ação
conjunta de todos os aspectos que
representam a realidade do CIESA, e
como ensina o professor Jacques
Marcovitch, a postura acadêmica em
face da globalização é algo não
suficientemente discutido, há que
reconhecer o valor do outro e
incorporá-lo à nossa estratégia de
desenvolvimento (1998)
A 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.
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
O Projeto Institucional, a Inserção
Regional e o compromisso expresso
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REGIONALIDADE

DESCENTRALIZAÇÃO

na Missão Institucional constituem
parâmetros
para
pensarmos
criticamente
nossas
ações,
consequentemente, a avaliação do
desempenho institucional deve ser
tratada em função dos projetos, das
características,
possibilidades
e
compromissos
efetivos
com
a
qualidade
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 : PDI/CIESA 2013-2017

O CIESA tem consciência do desafio que representa a sua missão,
sobremaneira porque está na Amazônia e o seu compromisso com os anseios da
comunidade, vocações e potencialidades regionais exigem excelência e inovação
qualitativa.
A tarefa de avaliar a instituição é extremamente complexa, pois precisa
atender os novos tempos e as novas exigências que a sociedade apresenta e
reserva para o amanhã, como seu cliente substantivo que, segundo Tubino (1997),
consome a força de trabalho desenvolvida, as pesquisas e os serviços.
É evidente, então, que a avaliação começou a ser valorada e o momento está
a exigir eficácia e aplicabilidade de critérios e instrumentos democráticos como uma
nova referência para a avaliação, como um processo cíclico, criativo e renovador de
análise e síntese das dimensões de qualidade definidas pela instituição e no qual
todos os que integram a comunidade acadêmica estejam comprometidos com os
resultados e as experiências e informações sejam utilizadas para dar perspectiva às
decisões, permitindo a retroalimentação e o aperfeiçoamento do desempenho
acadêmico e sociopolítico da instituição na busca de um projeto de qualidade,
contextualizado e que atenda a conjunturalidade com proposições inovadoras e
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competitivas,

possibilitando

a

consolidação

de

uma

cultura

de

avaliação

permanente, com caráter diagnóstico e formativo.
Tomando como referência o projeto institucional do CIESA e as diretrizes
nacionais traçadas pela CONAES, instituída pelo SINAES (lei nº 10.861 de 14 de
abril de 2004), a avaliação se constitui num conjunto de aspectos articulados a essa
nova perspectiva de avaliação segue as diretrizes descritas na Figura 2:
FIGURA 2 DIRETRIZES INSTITUCIONAIS DO CIESA
DIRETRIZES
01

Respeitar e reconhecer a importância do Projeto Institucional;

02

Assumir o processo participativo e a geração de
comprometimento autêntico do conjunto de atores que
compõem o cenário institucional;

03
04
05
06
07
08
09
10

Ter engajamento ético, considerando os aspectos éticosfilosóficos-políticos;
Dar significado ao trabalho pedagógico, sem perder de vista o
contexto social;
Estimular o uso construtivo dos resultados da avaliação;
Oportunizar o autoconhecimento da instituição;
Ser um programa sistemático;
Fundamentar as decisões administrativas, políticas e
acadêmicas;
Avaliar para redimensionar a ação educativa;
Ter credibilidade e legitimidade, obtidas de maneira gradativa
e em conformidade à dinâmica e à qualidade do trabalho;

11
12
13
14
15
16
17
18

Ser institucionalizada em suas múltiplas dimensões;
Garantir uma comunicação horizontal;
Diagnosticar avanços e entraves do programa de avaliação;
Garantir um processo democrático no processo de decisões;
Ser transparente em todas as suas etapas;
Desenvolver crítica responsável e comprometida;
Utilizar a modernização compatível com os avanços sociais e
tecnológicos;
Democratizar as decisões e recomendações;
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19
20
21
22
23
24
25

Divulgar amplamente os resultados e as discussões internas;
Definir os valores que a instituição deve trilhar numa avaliação
emancipatória;
Buscar o aperfeiçoamento acadêmico-social sem visar à
punição nem à premiação;
Analisar a instituição em sua globalidade;
Caracterizar-se como um processo de descrição, análise e
crítica da realidade;
Conduzir o programa de avaliação com autonomia;
Dar significado às atividades institucionais, não somente do
ponto de vista acadêmico, mas também quanto aos impactos
sociais, econômicos, culturais e políticos;

26
27

Valorizar a solidariedade e a cooperação;
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: PDI/CIESA 2013-2016

Tem-se consciência, todavia, de que a proposta de avaliação só será viável se
sustentada por seguidores convencidos de enfrentar as resistências às mudanças,
as condições histórico-sociais e cientes de sua importância como elementos
imprescindíveis não só por suas contribuições com ideias transformadoras, mas
também pela compreensão do espaço e do tempo destinados à reformulação da
instituição, ponto fundamental para calibrar os eixos do projeto institucional, no
propósito de garantir, parafraseando o prof. alves fiúza de mello, em caráter
permanente, a efetividade, a pertinência e a qualidade das atividades acadêmicas

vis-à-vis os objetivos programados.
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2 METODOLOGIA
A avaliação respeita a metodologia proposta no programa de avaliação 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 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 auto aperfeiçoamento a partir da análise de seus
resultados individuais.
diretores - materializa as opiniões informais a respeito do ensino, cria elementos
que possibilitam a revisão dos currículos e fornece dados para promover a ascensão
profissional dos docentes.
reitoria - fornece subsídios confiáveis para uma saudável comparação entre cursos e
departamentos, apontando prioridades para tomada de decisões.
comunidade acadêmica - define um padrão de qualidade a ser perseguido,
representado pelos indicadores e questões constantes dos formulários, e permite
medir o progresso das ações resultantes de cada avaliação periódica.
sociedade - reforça a prestação de contas do uso de seus recursos na realização de
suas finalidades, podendo inclusive abrir novas frentes de financiamento.
governo - demonstra a busca constante da eficiência e da eficácia, do mérito e da
relevância no processo de ensino.
Para a apresentação dos resultados, a metodologia utilizada baseia-se no
agrupamento das respostas por indicador, gerando médias, desvio-padrão e
distribuição por frequência, a partir da acumulação de cada nota individualmente
atribuída pelos alunos, professores e técnico-administrativos, que têm sua
participação

medida.

Os

gráficos
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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. Nesse sentido, os
agrupamentos dos indicadores estão assim estabelecidos:
a) Indicadores de qualidade da auto avaliação do CIESA
b) Indicadores de qualidade da auto avaliação por disciplina
c) Indicadores de qualidade da auto avaliação ensino semi-presencial
A avaliação respeita a metodologia proposta no programa de avaliação 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 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 auto avaliação do CIESA é uma atividade rotineira e inerente à sua missão
institucional, por se tratar de um princípio básico e norteador da vida acadêmica.
O propósito é o caminho da construção da excelência e a atividade de
avaliação, é conduzida de forma sistemática e institucional, e está voltada à
organização como um todo, aos seus objetivos, aos processos direcionados às
atividades, aos resultados alcançados e aos não obtidos, às relações entre a
instituição e o seu meio, aos padrões de desempenho e de qualidade para onde
direcionamos nossa expectativa.
As informações prestadas subsidiam as discussões sobre o caminho a trilhar
e as estratégias, visando assegurar a boa qualidade dos serviços e o pleno
atendimento das necessidades e legítimas expectativas da comunidade acadêmica
A Avaliação Institucional do CIESA procura respeitar as dimensões previstas
em lei, bem como levar em conta outras, a fim de que o processo de avaliação
possa contemplar as dimensões consideradas mais importantes para o seu
desenvolvimento. Neste sentido, são apresentadas, na sequência, as dimensões
para a Avaliação Institucional no CIESA:
I. Inserção Regional: Missão e PDI;
II. Organização Institucional;
III. Responsabilidade Social;
IV. Comunicação e Informação;
Comissão Própria de Avaliação do CIESA/CPA
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V. Políticas de Pessoal;
VI. Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão;
VII. Infraestrutura física;
VIII. Política de Atendimento aos Estudantes;
IX. Planejamento e Avaliação;
X. Auto Avaliação do Discente;
XI. Auto Avaliação do Docente;
XII. Sustentabilidade Financeira.
Nesse sentido as dimensões contempladas no questionário de coleta de
dados do CIESA e seus respectivos indicadores de qualidade adequam-se à Portaria
nº 92, de 31 de janeiro de 2014, que aprova, em extrato, os indicadores do
instrumento de Avaliação Institucional Externa para os atos de credenciamento,
recredenciamento

e

transformação

de

organização

acadêmica,

modalidade

presencial do Sistema nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, que
assim estabelece:
FIGURA 3 – EIXOS AVALIATIVOS
Nº
1
2
3
4
5

EIXO
Planejamento e Avaliação institucional
Desenvolvimento Institucional
Políticas Acadêmicas
Políticas de Gestão
Infraestrutura

Fonte SINAES/2014

Essas dimensões possuem uma articulação dinâmica e um detalhamento com
indicadores de qualidade que permitem o acesso às informações de cada categoria
de análise, dando destaque às especificidades, ampliando sobre a totalidade da IES.
Desta forma os indicadores do CIESA de avaliação estão correlacionados com os
indicadores de qualidade propostos pelo SINAES atendendo ao número de
indicadores

para

cada

eixo,

conforme

sequencialmente:
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FIGURA 4 – EIXO
INSTITUCIONAL
Nº
1
1
2
3
4

AVALIATIVO

PLANEJAMENTO

E

AVALIAÇÃO

EIXO/INDICADOR
Eixo 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento
e Avaliação institucional
Auto avaliação institucional: participação da comunidade
acadêmica
Auto avaliação institucional e avaliações externas: análise e
divulgação dos resultados
Elaboração do relatório de auto avaliação

Fonte SINAES/2014

FIGURA 5 – EIXO AVALIATIVO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Nº
2
1
2
3
4
5

6
7
8
9

EIXO/INDICADOR
Eixo 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Missão institucional, metas e objetivos do PDI
Coerência entre PDI e as atividades de ensino de graduação e
de pós-graduação
Coerência entre PDI e as práticas de extensão
Coerência entre PDI e as atividades de pesquisa/iniciação
científica, tecnológica, artística e cultural
Coerência entre PDI e as ações institucionais no que se refere á
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção
artística e ao patrimônio cultural.
Coerência entre PDI e as ações institucionais voltadas para o
desenvolvimento econômico social
Coerência entre PDI e as ações de responsabilidade social:
inclusão social
Coerência entre PDI e as ações afirmativas de defesa e
promoção dos direitos humanos e igualdade racial.
Internacionalização: coerência entre o PDI e as ações
institucionais

Fonte SINAES/2014

FIGURA 6 – EIXO AVALIATIVO POLÍTICAS ACADÊMICAS
Nº
3
1

EIXO/INDICADOR
Eixo 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os
cursos de graduação
2
Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os
cursos de pós-graduação stricto sensu.
3
Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os
cursos de pós-graduação lato sensu.
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Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para
pesquisa ou iniciação científica, tecnológica, artística e cultural.
Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para
extensão
Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão
das produções acadêmicas: científica, didático-pedagógica,
tecnológica, artística e cultural.
Comunicação da IES com a comunidade externa
Comunicação da IES com a comunidade interna
Programa de atendimento ao estudante
Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à
produção discente
Políticas e ações de acompanhamento de egressos
Atuação dos egressos da IES no ambiente socioeconômico
Inovação tecnológica e propriedade intelectual: coerência entre o
PDI e as ações institucionais

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Fonte SINAES/2014

FIGURA 7 – EIXO AVALIATIVO POLÍTICAS DE GESTÃO
Nº
4
1
2
3
4
5
6
7
8

EIXO/INDICADOR
Eixo 4 : POLÍTICAS DE GESTÃO
Política de formação e capacitação docente
Política de formação e capacitação do corpo técnicoadministrativo
Gestão institucional
Sistema de registro acadêmico
Sustentabilidade financeira
Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão
institucional
Coerência entre plano de carreira e gestão do corpo docente
Coerência entre plano de carreira e gestão do corpo técnicoadministrativo

Fonte SINAES/2014

FIGURA 8 – EIXO AVALIATIVO INFRAESTRUTURA FÍSICA
Nº
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EIXO/INDICADOR
Eixo 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
Instalações administrativas
Salas de aula
Auditórios(s)
Sala(s) de professores
Espaço para atendimento aos alunos
Infraestrutura para CPA
Gabinete/estações de trabalho para professores em Tempo
Integral- TI
Instalações sanitárias
Biblioteca: infraestrutura física
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Biblioteca: serviços e informatização
Biblioteca: plano de atualização do acervo
Sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura
Recursos de tecnologias de informação e comunicação
Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas:
infraestrutura física
Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas:
serviços
Espaços de convivência e de alimentação

10
11
12
13
14
15
16
Fonte SINAES/2014

Cada indicador é definido para avaliar a qualidade de determinados
processos e avaliações já com proposta de organização contemplando cinco eixos
de análise, dentro das dez dimensões do SINAES, ou seja : Eixo 1– Planejamento e
Avaliação Institucional: que considera a dimensão 8 do SINAES ( planejamento e
auto avaliação).; Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional : que contempla a
dimensão 1 do SINAES ( missão e o plano de desenvolvimento institucional) e a
dimensão 3 ( responsabilidade social da instituição); Eixo 3 – Políticas Acadêmicas:
abrange a dimensão 2 do SINAES ( políticas para o ensino, pesquisa e extensão, a 4
(comunicação com a sociedade) e a dimensão 9 (políticas de atendimento aos
discentes); Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende a dimensão 5 do SINAES (
políticas de pessoal), a 6 (organização e gestão da instituição) e a dimensão 10 (
sustentabilidade financeira) e o Eixo 5 – Infraestrutura: corresponde à dimensão 7
do SINAES ( infraestrutura física).
O questionário de coleta de dados da Auto Avaliação do CIESA/2016,
contemplaram as variáveis qualitativas que referendam os indicadores de qualidade
conforme os atributos descritos na Figura 9:
FIGURA 9 – VARIÁVEIS E ATRIBUTOS AVALIATIVOS
VARIÁVEL/ATRIBUTO
Excelente
Acima da média
Na média
Abaixo da média
Ruim
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Não se aplica
Fonte: CPA/2017

Para tanto, foram utilizados questionários eletrônicos acessíveis em páginas
contendo questões a serem respondidas por alunos e professores e técnicoadministrativos conforme demonstrado no Gráfico 10, apontando para uma
determinada característica a ser avaliada, garantindo-se, a cada questão, um
espaço aberto para que estes possam expressar sua opinião sobre os pontos
positivos e negativos de cada indicador.
FIGURA 10 – RESPONDENTES DA AUTO AVALIAÇÃO DO CIESA/2016
Nº

IDENTIFICAÇÃO

QUANTITATIVO

%

1

DISCENTES

1249

41,70%

2

DOCENTES

105

76,09%

3

FUNCIONÁRIOS
ADMINISTRATIVOS

11

100%

TÉCNICO-

TOTAL

1365

Fonte: TI/CIESA/2017

No entanto, a avaliação foi mais além, utilizando os resultados oriundos do
Programa de Acompanhamento de Egressos e a análise dos relatórios emitidos pelo
INEP sobre o desempenho dos estudantes por meio da aplicação de exames, do
resumo técnico sobre o Censo da Educação Superior e dos relatórios emitidos pelas
comissões de avaliação dos cursos de graduação e, ainda, utiliza a base de
informações constantes do Censo da Educação Superior/ CENSUP.
2.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Para o processo de coleta de dados no componente de auto avaliação do
CIESA foi calculado a amostra em relação ao universo de respondentes dos
questionários que correspondem aos docentes, alunos e professores.
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Em relação ao universo de professores e alunos estabeleceu-se o índice de
confiabilidade de 95% e uma margem de erro de 6%. O cálculo da amostra para
esse nível de confiança e margem de erro utilizou-se os parâmetros definidos no
seguinte cálculo:
N= população
n = ? (amostra)
no. = 1/E2 = 278 alunos
Considerando-se erro de 6% para uma população finita:
no.= 1/(0,06)2 = 277,77 = 278
no.= (N X no.)/N + n
No segmento de docentes, foram considerados todos os alunos do CIESA que
estavam regularmente matriculados no ano de 2016.
A avaliação do CIESA tem por objetivo identificar o seu perfil e o significado
de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas e projetos, com
base em um sistema de avaliação e considerando

as diferentes dimensões

institucionais, cujos resultados estão descritos neste relatório.
FIGURA 11 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO CIESA

E-MEC

AUTOAVALIAÇÃO

CPC DOS CURSOS E IGC DA
INSTITUIÇÃO

CENSO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL DO CIESA

ACOMPANHAMENTO
DOS
EGRESSOS

DIAGNÓSTICO DE CURSO

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

ENADE
Fonte CPA/CIESA/2017
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2.2 INDICES : IGC, CPC E ENADE

a) Índice Geral de Cursos (IGC)
Na figura 12 se observa os indicadores de qualidade do CIESA que no ano de
2015 teve o Índice Geral de Cursos igual a 3 (três) e o Conceito da Instituição em
2010 também igual a 3, nesse sentido pode-se observar que o CIESA atende ás
exigências do MEC no que se refere aos indicadores de qualidade avaliados.
FIGURA 12 – INDICADORES DE QUALIDADE CIESA

Fonte: e-MEC/2017

b) Conceito Preliminar de Curso (CPC)

FIGURA 13 – CONCEITO PRELIMINAR DE CURSOS DO CIESA/2016
N0.

CURSO

CPC

01

ADMINISTRAÇÃO

3 2015)

02

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

4 2014)

03

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

3 2015)

04

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

3 2015)
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05

COMUNICAÇÃO SOCIAL

-

06

DESIGN DE MODA

3 2015)

07

DIREITO

3 2015)

08

ESTÉTICA E COSMÉTICA

-

09

GASTRONOMIA

3 2015)

10

GESTÃO

DE

SEGURANÇA

-

PRIVADA
11

PEDAGOGIA

3 2014)

12

SECRETARIADO EXECUTIVO

3 2015)

13

ORGANIZAÇÃO

-

DE

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Fonte: E-MEC/2017

c) Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)
FIGURA 14 – CONCEITO DO ENADE / CURSOS DO CIESA ANO DE 2016
N0.

CURSO

ENADE

01

ADMINISTRAÇÃO

2 (2015)

02

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

2 (2014)

03

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

2 (2015)

04

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

2 (2015)

05

COMUNICAÇÃO SOCIAL

-

06

DESIGN DE MODA

2 (2015)

07

DIREITO

2 (2015)

08

ESTÉTICA E COSMÉTICA

Não fez
ENADE

09

GASTRONOMIA

2 (2015)

Comissão Própria de Avaliação do CIESA/CPA

22
10

GESTÃO

DE

SEGURANÇA

Não

fez

PRIVADA

ENADE

11

PEDAGOGIA

2 (2014)

12

SECRETARIADO EXECUTIVO

2 (2015)

13

ORGANIZAÇÃO

Não

DE

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

fez

ENADE

Fonte: E-MEC/2017

2.3 ÍNDICES CIESA

FIGURA 15 – ÍNDICE GERAIS DO CIESA
ÍNDICE

VALOR

ANO

3

2010

3

2015

2.5382

2015

CI - Conceito Institucional:
IGC - Índice Geral de Cursos:
IGC Contínuo:
Fonte: INEP/2017

2.3.1 ÍNDICES DE CURSOS CIESA

FIGURA 16 – ÍNDICES DE CURSOS DO CIESA
N0.
01
02

CURSO
ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIA

ENADE
2 (2015)
DA 2 (2014)

CPC
3 (2015)
4 (2014)

CC
4 (2013)
4 (2014)

COMPUTAÇÃO
03

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

2 (2015)

3 (2015)

3 (2012)

04

CIÊNCIAS

2 (2015)

3 (2015)

3 (2012)

ECONÔMICAS
05

COMUNICAÇÃO SOCIAL

-

-

4 (2016)

06

DESIGN DE MODA

2 (2015)

3 (2015)

4 (2016)
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07

DIREITO

2 (2015)

3 (2015)

4 (2015)

08

ESTÉTICA E COSMÉTICA

-

-

4 (2011)

09

GASTRONOMIA

2 (2015)

3 (2015)

3 (2016)

10

GESTÂO AMBIENTAL

2 (2013)

3 (2013)

4 (2010)

11

GESTÃO DA QUALIDADE

-

-

4 (2016)

12

GESTÃO

DE EM AVALIAÇÃO

4 (2011)

SEGURANÇA PRIVADA
13

GESTÃO PÚBLICA

2 (2009)

2

4 (2010)

14

LOGÍSTICA

2 (2015)

3(2015)

4 (2011)

15

GESTÃO FINANCEIRA

2

3

4 (2011)

16

PEDAGOGIA

2 (2014)

3 (2014)

4 (2014)

17

SECRETARIADO

2 (2015)

3 (2015)

4(2015)

1 (2015)

2 (2015)

4 (2004)

EXECUTIVO
18

TURISMO

19

ORGANIZAÇÃO

DE EM AVALIAÇÃO

SERVIÇOS
JUDICIÁRIOS
Fonte: INEP/2017

2.4 DIAGNÓSTICO DE CURSOS CIESA/2016
O processo para identificação e caracterização dos Cursos do CIESA, é
coletado por um Instrumento próprio que possibilita diagnosticar os Cursos do
CIESA considerando os diversos aspectos de avaliação contemplados nas dimensões
do SINAES. O instrumento foi organizado em cinco eixos temático que contemplam:
planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas
acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura.
Dessa forma os dados contemplam: a história e experiência dos Cursos em
relação aos processos avaliativos institucionais; Relações existentes entre a auto
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avaliação institucional e o planejamento geral da instituição; Formas de articulação
que os cursos utilizam para alimentar o processo avaliativo e potencializar seu
caráter democrático e participativo; Divulgação dos resultados apresentados nos
relatórios de avaliação; Mudanças implementadas pelo curso, resultantes do
processo de auto avaliação; Articulação entre PDI, PPI e PPC; Coerência entre as
práticas realizadas pelos cursos e o PDI; Níveis de participação da comunidade nas
atividades propostas pelos cursos; Graduação: concepção currículo do

curso

e

organização didático pedagógica ( planos de aula e de ensino, metodologia de
ensino e aprendizagem e avaliação da aprendizagem); Acompanhamento de
egressos; Política de estímulo e participação dos
acadêmicas/científicas/culturais que

elevem

o

estudantes em
seu

nível

atividades

de conhecimento

enriqueçam seu histórico escolar e execução de plano de gestão em cumprimento à
missão, objetivos, projetos e políticas institucionais.
Outros aspectos também estão contemplados como: Planos de Carreira
para os docentes; Existência de programas de qualificação profissional e de
melhoria da qualidade de vida dos docentes; Qualidade das condições de trabalho e
clima institucional no curso; Uso de gestão estratégica para antecipar problemas e
soluções; Políticas de aplicação

de recursos em programas de ensino, pesquisa,

extensão e gestão; Adequação da Infraestrutura disponibilizada ao curso no que
se refere à: salas de aula, bibliotecas, salas para atividades de ensino, pesquisa e
extensão e laboratórios; Conservação e manutenção da infraestrutura física e
Análise da infraestrutura de estacionamento, serviços de apoio de lanchonetes,
segurança e acessibilidade

3 DESENVOLVIMENTO
O Plano de Desenvolvimento Institucional do CIESA foi concebido para o
período de 2013-2017 e sistematiza o planejamento e a gestão institucional,
expressando desde a missão, a formulação coletiva de objetivos e de suas diretrizes
político-pedagógicas, às estratégias para a sua execução.
Para sua elaboração foi considerado os subsídios advindos do processo de auto
avaliação institucional do CIESA que trouxeram contribuições valiosas ao novo PDI,
uma vez que os processos de avaliação interna respeitam a metodologia proposta
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no programa de Avaliação do CIESA, visando responder a todas as dez dimensões
propostas no roteiro da CONAES.
Este relatório descreve a análise do alcance das metas propostas para no PDI
2013-2017, referente ao ano de 2016, consolidado nos cinco eixos avaliativos do
MEC.
3.1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
As diretrizes que norteiam o Planejamento e a Avaliação institucional estão
descritos no PDI de 2013-2017 e no Programa de Avaliação do CIESA e tem como
base implantar uma cultura de avaliação orientada a um processo reflexivo e
sistemático que subsidie a tomada de decisão pelos órgãos superiores do CIESA.
O Planejamento institucional do CIESA é estratégico, portanto caracteriza-se
por ser ascendente, democrático equitativo. É realizado o acompanhamento
sistemático e contínuo das ações e metas propostas nas diferentes dimensões
institucionais, a fim que situações exitosas sejam potencializadas e possíveis
entraves avaliados e melhorados.
O monitoramento e acompanhamento desta dimensão para referente ao ano
de 2016 estão sequencialmente analisadas de modo a permitir o encaminhamento
de soluções e a efetivação das metas alcançadas.
FIGURA 17 – DEMONSTRATIVO E ANÁLISE DE METAS
DA
DIMENSÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL/PDI 20132017

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
METAS
2016
META 1

DESCRIÇÃO DA META

METAS/RESULTADOS

ANÁLISE DA META

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

19 PPCs
ATUALIZADOS E
INTEGRADOS AO PPI
E PDI

META 2

Garantir o
funcionamento dos
NDEs dos cursos
como núcleo de
gestão acadêmica,
com papel consultivo,

18 NDE EM
FUNCIONAMENTO

Todos os Projetos Pedagógicos de
Curso guardam coerência com o PDI
2013-2017 quanto ao referencial
teórico metodológico, princípios,
diretrizes, abordagens, estratégias e
ações
O NDE dos Cursos do CIESA
funcionam com a participação
representativa de docentes e
discentes ativos nos cursos. Este
órgão coletivo é deliberativo, com
funções de assessoramento didático-
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META 3

META 4

com a
responsabilidade de
acompanhar e avaliar
o PPC.
Implementar o
Sistema Semestral em
substituição ao
Regime Seriado Anual
Promover Seminário
de Avaliação
Institucional

científico e administrativo.

01 PROJETO ADIADO
PARA O ANO DE 2018

META A SER IMPLEMENTADA
EM 2018

01 SEMINÁRIO
REALIZADO

O Seminário se constituiu como um
momento de apresentar aos alunos,
professores e técnico-administrativos
os resultados do ano de 2016 e
ouvir suas opiniões sobre o CIESA. O
diálogo entre a comunidade
acadêmica e caracterizou-se como
importante processo avaliativo para
ampliar as melhorias da Instituição.
O publico participante foi de 202
pessoas.
A auto avaliação é um instrumento
que verifica as demandas dos
setores acadêmicos, assim como, o
administrativo, pelo qual se buscam
subsídios para a elaboração do
planejamento geral da Instituição.
Todos os Cursos do CIESA
elaboraram diagnóstico referente ao
ano de 2016, buscando identificar

META 5

Acompanhamento do
PDI pela CPA

01 PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIOONAL
ACOMPANHADO

META 6

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

01 AVALIAÇÃO
REALIZADA NOS 18
CURSOS DO CIESA
EM 2016

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

01 PROGRAMA
DESENVOLVIDO EM
2016

META 7
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as eventuais fragilidades e as
ações de melhoria de curto,
médio e longo prazo. Esses
resultados, assim como os dados
dos demais instrumentos de
avaliação, subsidiam a confecção
do Relatório de Auto avaliação
O CIESA promoveu a análise e a
discussão
dos
resultados
da
avaliação da CPA em 2016, a fim de
produzir melhorias contínuas nos
cursos, seguindo diretrizes do Plano
de Desenvolvimento Institucional.
A avaliação retratou o compromisso
institucional e sua inter relação com
os
indicadores
de
qualidade
propostos
A avaliação é compreendida como a
grande impulsionadora de mudanças
no processo de produção e
disseminação de conhecimento e
como importante instrumento de
prestação de contas para a
sociedade e para a comunidade
acadêmica
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META 8

META
09
META
10

Elaborar e postar no
e- MEC o relatório de
auto avaliação do
CIESA anualmente
Consolidar o sistema
de acompanhamento
dos PPCs
Aumentar os índices
dos indicadores de
qualidade IGC e CPCs

01 RELATÓRIO
ELABORADO E
POSTADO NO MEC
01 PROJETO DE
ACOMPANHAMENTO
EFETIVADO
05 IGC com conceito
aumentado e 18
cursos com 05 CPC
aumentado

No prazo determinado pelo MEC foi
postado o relatório de auto avaliação
institucional – versão parcial de
2016
Foram acompanhados 18 PPC de
modo que o mesmo norteou a
gestão de cada curso e sua
consonância com o PDI
O IGC do CIESA manteve-se no
conceito 3.
Os CPC de curso tiveram as
seguintes alterações:
Na listagem dos indicadores de
qualidade da Educação Superior de
2015 publicado em 2016 o CIESA
teve dois Cursos com o CPC
aumentado (Turismo e Secretariado
Executivo) o Ciências Contábeis com
modificação de 4 para 3 e os demais
avaliados mantiveram o CPC em 3

FONTE: PDI/CIESA 2013-207

3.1.1 Resultados da auto avaliação Eixo 1– coleta de dados

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação

A lei 10.861, de 14 de abril de 2004, além de estabelecer o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), delega a Comissão Própria de
Avaliação (CPA) de cada instituição a função de avaliar o funcionamento dos cursos
e da instituição como um todo, sob os pontos de vista pedagógico, acadêmico e
estrutural.
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GRÁFICO 1 – PRESTIGIO DA INSTITUIÇÃO JUNTO À SOCIEDADE

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Observa-se no gráfico 1 que se refere ao Prestigio da Instituição junto à
Sociedade que os respondentes

tem uma avaliação positiva uma vez que as

respostas se dividiram com mais ênfase em excelente com 27% e acima da média
com 21% e na média 42%, perfazendo o total de 90% das respostas. Deste modo,
na visão dos docentes, alunos e técnicos-administrativos do CIESA é possível
afirmar que a proposta educacional do CIESA tem sido adequadamente cumprida,
no sentido de atender exitosamente os indicadores de qualidade, portanto é uma
referência no contexto da sociedade na qual está inserida e na comunidade
acadêmica.
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GRÁFICO
INSTITUCIONAL

2

–

PARTICIPAÇÃO

DISCENTE

NA

AVALIAÇÃO

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

O gráfico 2 revela o nível de participação discente na avaliação institucional o
que pode ser observado nos resultados positivos da avaliação onde se observa 18%
de excelente; 15% de acima da média e 54% na média. Os resultados revelam
apenas 8% abaixo da média e 3% de ruim, que apesar de serem poucos
significativos estatisticamente são marcadores importantes que proporcionam um
processo de reflexão e de elaboração de estratégias a serem desenvolvidas a fim de
que estes números sejam revertidos para resultados positivos.
A qualidade da educação oferecida pelas Universidades é o principal objetivo do
SINAES, que em 2004 pela LEI 10861 instituiu o Sistema de Avaliação da Educação
Superior cujo objetivo é o de fazer cumprir a oferta de ensino de qualidade.
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GRÁFICO 3 – DIVULGAÇÃO
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

DOS

RESULTADOS

DA

AUTO

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

O gráfico 3 retrata um quadro positivo da divulgação dos resultados da auto
avaliação institucional no que tange ter os resultados de 78% positivamente
avaliados compreendendo 15% de excelente, 13% acima da média e 50% na
média, em contraposição de 11% abaixo da média e 8% ruim caracterizando um
percentual mínimo de insatisfação.
Nesse sentido é possível observar que o CIESA cumpriu o objetivo de divulgar
os resultados da Avaliação Institucional com estratégias junto á comunidade
acadêmica de modo a assegurar o envolvimento de Coordenadores de Cursos,
funcionários técnico-administrativos e dos alunos.
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GRÁFICO 4 – RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: ACESSO
E CONHECIMENTO

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Os dados relativos ao gráfico 4 que trata do Relatório de Auto Avaliação
Institucional: acesso e conhecimento nos permite uma avaliação positiva dos
resultados uma vez que de imediato são indicados 52% na média, 12% acima da
média e 15% excelente. Portanto chama atenção no processo avaliativo que a
comunidade acadêmica tem interagido com o Relatório elaborado e divulgado
amplamente para conhecimento da comunidade acadêmica.
Os resultados apontam que o CIESA cumpriu seu objetivo fundamental no
processo de auto avaliação que é a construção de uma consciência institucional de
avaliação, tendo em vista que os resultados obtidos se tornam relevantes quando se
observa o interesse da comunidade acadêmica pela divulgação dos resultados.
3.2 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
FIGURA 18 – DEMONSTRATIVO E ANÁLISE DE METAS
DA
DIMENSÃO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/PDI 2013-2017
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
METAS
2016
META 1

DESCRIÇÃO DA META

METAS/RESULTADOS

ANÁLISE DA META

Promover a
integração entre o
CIESA e a

01 Projeto

Foi desenvolvido 1 Projeto com o
Instituto Reino do Amanhã com o
objetivo de empoderar a
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Comunidade e o
mundo do trabalho

META 2

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

comunidade em possibilidades de
renda através das oficina de
customização de camisas e
conscientização ambiental por meio
do reaproveitamento de tecido para
confecções de bijuterias
18 projetos

Todos os 18 Cursos do CIESA
desenvolveram projetos
empreendedores nas comunidades
carentes ou do entorno do CIESA:
Curso de Design e Moda:
customização de camisas e
reaproveitamento de tecido para
confecções de bijuterias
Curso de Estética de Cosmética:
Maquiagem e corte de cabelo
Curso de Pedagogia: Arte e
Educação Infantil

Curso de Ciências Contábeis:
Atendimento a comunidade
orientando o preenchimento do
Imposto de renda
Curso de Economia: projeto de
pesquisa econômica com foco
dirigido na cesta básica e defesa
do consumidor
Curso de Direito: orientação à
crianças e adolescentes e a
promoção da divulgação dos
direitos das pessoas idosas, dos
direitos e do combate à violência
contra a mulher, bem como
colaborar com a motivação de
albergados do sistema
penitenciário
Núcleo de Prática Jurídica com
diretriz didático-pedagógica e o
enfrentamento de casos reais
com atendimento direto à
população
Curso de OSJ: projeto voltado
para a área judiciária trabalhando
para a conscientização do social,
do direito e deveres do cidadão.
Curso de Pedagogia: Implantação
de Espaço de Leituras; Apoio
didático-pedagógico a Abrigos de
menores em situação de
abandono., Espaço para Leitura,
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no projeto “Leitura sem Parede”.
Urso Ciência da Computação:
projetos de Inclusão Digital para
3ª Idade, utilização de jogos e
ferramentas para auxilio de
alunos do ensino fundamental
das
escolas
pública.
Desenvolvimento
de
sistema
colaborativo para auxilio das
comunidades
META 3

Consolidar as ações
de responsabilidade
social

1 projeto Institucional

O CIESA consolidou seu projeto de
responsabilidade social no ano de
2016; com as seguintes atividades:

Visita ao Grupo de Apoio a
Crianças com Câncer GACC
- Cursos Envolvidos: Curso
de Ciências Econômicas Tec.
Em Organização de Serviços
Judiciários, com realização
de Palestras e
Desenvolvimento de
Atividades Lúdicas
Visita ao Lar Batista Janell
Doyle Cursos Envolvidos:
Curso de Ciências
Econômicas e Ciências
Contábeis com realização de
Palestras e Desenvolvimento
de Atividades Lúdicas
Visita ao abrigo Moacir
Alves, Cursos Envolvidos:
Curso de Ciências
econômicas , Ciências
Contábeis e Tec.
Organização de Serviços
Judiciários com realização
de Palestras e
Desenvolvimento de
Atividades Lúdicas
Responsabilidade Social no
Instituto Reino do Amanhã,
Cursos Envolvidos: Ambiental,
Design de Moda, Estética e
Cosmética, e Gastronomia
Ações realizadas:
1. Ambiental/Design de Moda
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Customização
de camisas com a técnica do TIE
DYE; Conscientização ambiental
por meio do reaproveitamento de
tecido para a confecção de
bijuterias;
2. Estética e Cosmética – Corte
de cabelo; Higienização facial;
Maquiagem artística infantil;
Transformação “Antes e Depois”
3. Gastronomia/Pedagogia
Leitura
com Café (distribuição de livros
infantis, leitura, encenação de
história e distribuição de kits de
lanche).
Oficina Pedagógica “Arte na
Educação Infantil: é prazeroso
aprender com música, contos e
pinturas” para Alunos do CMEI
“ELIAKIN RUFINO, realizada pelo
Curso de Pedagogia.
A Oficina de Arte, aplicada pelos
acadêmicos do 4º do Curso de
Pedagogia, objetivou
proporcionar às crianças 1º Ano
do CMEI “ELIAKIN RUFINO”
oportunidades de ampliar seus
conhecimentos, desenvolver a
sensibilidade e a autoestima, por
meio de atividades lúdicas nas
linguagens artísticas que
contemplaram música, contação
de história com utilização de
flanelógrafo e pinturas de
desenhos representando
modalidades esportivas das
Olimpíadas Rio 2016, além de
outras brincadeiras.
Foram doados materiais de
pintura, servido lanche para as
crianças e distribuídas latas de
leite para os respectivos pais
META 4

Implantar e
desenvolver a coleta
seletiva no CIESA

01 Projeto

Fonte: PDI/CIESA/2017
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3.1.2 - Resultados da auto avaliação Eixo 2– coleta de dados
As Políticas Institucionais do CIESA estão implantadas e regulamentas de
acordo com as orientações do PDI 2013-2017 e em conformidade com os PPC`s dos
curso.

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1 – Missão e PDI
Dimensão 3 – Responsabilidade Social

O CIESA tem como missão oferecer uma educação com qualidade visando ao
desenvolvimento sustentável da Amazônia e ao bem-estar social das populações
locais, sem negligenciar que o seu egresso está inserido no contexto de uma
sociedade global, o que pressupõe, ainda, o fornecimento de aptidões que lhe
permitam inserir-se competitiva e criticamente no mercado de trabalho, assim como
tenha presentes as repercussões peculiares às práticas que desenvolve em suas
atividades profissionais.
Os Projetos Pedagógicos dos Cursos do CIESA guardam coerência com o
Projeto Pedagógico Institucional- PDI referente ao período de 2013 a 2017 quanto
ao referencial teórico-metodológico, princípios, diretrizes, abordagens, estratégias e
ações.
É importante salientar no que se refere ao Desenvolvimento Institucional os
Cursos do CIESA, contemplam diretrizes gerais que priorizam metodologias de
ensino que promovam o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas
na formação integral do aluno; planos de ensino que propiciem a integração,
simultânea, entre teoria e prática; avaliação formativa e continuada da
aprendizagem, minimizando as avaliações quantitativas centradas meramente na
acumulação de informações de cunho teórico-doutrinário; colocam o aluno como
centro do processo pedagógico, mediante a assistência e atendimento em todos os
momentos de sua vida acadêmica, ao lado da oferta de ensino de qualidade,
apoiado em um corpo de professores qualificados e em recursos metodológicos,
bibliográficos e tecnológicos adequados;
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GRÁFICO 5 – COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS AÇÕES INSTITUCIONAIS
VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Como se observa no gráfico 5 coerência entre PDI e as ações institucionais
voltadas para o desenvolvimento econômico e social tem uma avaliação positiva, já
que a maioria dos respondentes indica a média de 41%, acima da média 26% e
excelente 7% como referência avaliativa. Desse modo, é importante observar que
há um empenho constante do CIESA em potencializar a visão dos gestores e a
missão institucional de modo que as mesmas tenham coerência entre o PDI
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GRÁFICO 6 – MISSÃO INSTITUCIONAL,METAS E OBJETIVOS DO PDI

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

No gráfico 6 verifica-se dados significativos no que concerne à Missão
Institucional, metas e objetivos do PDI uma vez que os resultados apontam 53% na
média, 11% acima da média e 18% excelente, contrapondo-se a somatória de
resultados abaixo da média de apenas 14%.
Dessa forma é possível afirmar que o CIESA desenvolveu adequadamente
ações estratégicas com promoção de palestras informativas e conscientizadoras de
modo a contribuir para o alcance da missão, metas e objetivos do PDI corroborado
por esse indicador positivo, bem como constituiu-se como importante ferramenta de
apoio à gestão estratégica do CIESA.
O CIESA formula e acompanha o Planejamento Estratégico, fornecendo
diretrizes comuns a todos os Cursos, definindo responsabilidades e disponibilizando
meios que contribuem para o alcance dos objetivos institucionais.
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GRÁFICO 7 – COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO
E PÓS-GRADUAÇÃO

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

O CIESA possui Programa de Iniciação Científica transcende o horizonte de
formação de alunos, meta que por si só já justificaria todos os esforços e se coloca
na altura do aperfeiçoamento da própria instituição universitária, na qual está por
conquistar-se o ideal da indissolubilidade entre ensino e pesquisa. Considera-se a
necessidade dos alunos e professores do curso participarem em projetos integrados.
Desenvolve também Atividades Integradoras que, sob a orientação docente,
são desenvolvidas através de suportes pedagógicos em espaços extraclasses, como:
oficinas, visitas técnicas, estudos dirigidos, seminários, projetos, atividades em
biblioteca, estudos de caso, entre outros.
A Revista de Produção Acadêmico - Científica do CIESA se apresenta em
diferentes perspectivas de observar a realidade, a do espírito de renovação, a do
confronto das ideias, da construção, da proposta, da liberdade da expressão, do
poder e da riqueza da inteligência, do pensar ou repensar sobre os saberes, da
recriação, da imaginação, da criatividade, das diferentes concepções, da
pluralidade, da descoberta do aprendiz, do saber buscar e usar informações numa
sociedade em acelerada mutação, promovendo e estimulando a disseminação e
discussão da produção acadêmica dos que fazem o CIESA, na busca de mecanismos
mais eficazes de transformação com maior eficiência e responsabilidade social.
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Todos os artigos enviados à revista são submetidos à avaliação de membros
do Conselho Editorial ou, em casos especiais, ao parecer de avaliadores ad hoc,
sempre tendo como parâmetro de análise o método referato duplo cego, ou seja, os
artigos submetidos à revista passam por processo de avaliação preservando a
identidade tanto dos avaliadores quanto dos autores.

GRÁFICO 8 – COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS AÇÕES DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

O gráfico 8 que apresenta os resultados sobre a coerência entre o PDI e as
ações de responsabilidade social: inclusão social apontam para a qualidade e
prioridade das propostas desenvolvidas pelo CIESA uma vez que observa-se 82%
de respondentes que identificaram esta sinergia onde 50% responderam na média;
15% acima da média e 17% excelente.
Nesse sentido os resultados corroboram a Proposta do programa de
Responsabilidade social do CIESA que compreende que o atual ambiente
universitário aponta para dois pontos fundamentais: o ensino com qualidade e a
responsabilidade social. Nesse sentido o CIESA tem importante papel na formação
de seus discentes tanto em aspectos técnicos como sociais. O CIESA configura-se
como uma universidade socialmente responsável que estabelece um elo contínuo
entre o conhecimento e sua aplicação às necessidades da comunidade, incidindo
positivamente em seu desenvolvimento.
Comissão Própria de Avaliação do CIESA/CPA

40

3.3 POLÍTICAS ACADÊMICAS
FIGURA 19 – DEMONSTRATIVO E ANÁLISE DE METAS DA DIMENSÃO
POLÍTICAS ACADÊMICAS/PDI 2013-2017

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
METAS
2016
META 1

META 2

META 3

META 4

META 5

META 6

DESCRIÇÃO DA META
Desenvolver
mecanismos de
fomento à cultura de
extensão
Incrementar as visitas
técnicas dispondo-as
no PPC dos Cursos
Constituir e
implementar a
Empresa Júnior
multidisciplinar do
CIESA
Dar continuidade a
participação da
Incubadora do
SEBRAE
Reativar os Jogos de
Empresa nos cursos
de Administração,
Ciências Contábeis e
de Economia.
Ampliar a atuação do
Núcleo de Prática
Jurídica do curso de
Direito

METAS/RESULTADO
S
02 Projetos
realizados

ANÁLISE DA META

01 projeto

Os projetos tiveram como resultado
um conjunto de ações, processuais e
contínuas de caráter educativo, social,
cultural, científico ou tecnológico
Todos os Cursos realizaram visitas
técnicas com o propósito de
aperfeiçoar a prática profissional dos
alunos que se preparam para
ingressar no mercado de trabalho
META ADIADA PARA 2018

03 projetos

META ADIADA PARA 2018

03 projetos

META ADIADA PARA 2018

01 projeto efetivado

A estruturação do Núcleo de Prática
Jurídica obedece a uma diretriz
didático-pedagógica fundamental que
exige a realização de atividades
simuladas e o enfrentamento de casos
reais com atendimento direto à
população. Para tanto, o NPJ está
estruturado em Laboratórios Jurídicos
(simulação) e em um Escritório de
Assistência Judiciária o que, sem
dúvida
alguma,
exigiu
a
disponibilidade
de
profissionais
habilitados aptos à orientação do
aluno, além de uma secretaria para o
controle individual de cada aluno.

18 projetos
incrementados
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META 7

Promover e participar
de Feiras e Eventos
Temáticos

18 projetos de
eventos temáticos
realizados
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As atribuições do Laboratório Jurídico
e do Escritório de Assistência
Judiciária estão devidamente
regulamentadas em documento
próprio
Em todos os cursos ocorreu estímulo
à participação dos alunos em eventos
científicos como parte fundamental
dos objetivos da Iniciação Científica
dos alunos, bem como promoveu o
desenvolvimento
da
criatividade,
habilidade investigativa dos alunos,
para incentivar a pesquisa científica.
No ano de 2016 foi realizado:
1) 1ª Semana de socialização e
integração educacional do
Curso de Gastronomia
2) Workshop de Gestão Pública
3) 1º Cine Juris 2016
4) Mesa redonda do Curso de
OSJ
5) 2º Cine Juris 2016
6) 2º Concurso interno de júri
simulado
7) Mostra de Administração
8) Seminário de Contabilidade
Internacional
9) II Encontro de software e
egressos
10) 8ª Mostra de Moda e 2º
Encontro de Egressos
11) Semana do Meio Ambiente
12) VII Encontro de Logística
13) III
Caminhada
da
conscientização coletiva
14) III
Gincana
Jurídica
da
Solidariedade
15) Semana do Administrador
16) XI Fórum ambiental
17) Semana
de
Turismo
e
Secretariado
18) Mesa Redonda de Ciências
Econômicas
19) VIII Fórum Pedagógico
20) III Feira Gastronômica
21) Mesa Redonda OSJ
22) IX Mostra Científica do Curso
de Direito
23) Encontro de Egressos de
Estética e Cosmética
24) X Semana de Informática
25) VI Jornada de Estética e
Cosmética
26) II Encontro de Egressos de
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Gastronomia
27) I Mostra Científica dos Cursos
Tecnológicos
28) 2º simpósio de Gestão da
Qualidade
29) Mostra de Iniciação Científica
de Administração
30) X CIESA Fashion
META 8

Incrementar o
Programa de
Acompanhamento de
Egressos

01 Programa
implantado e
efetivamente
funcionando nos
Cursos do CIESA

O CIESA faz o monitoramento do
Programa de Acompanhamento de
Egressos pelo endereço eletrônico
www.avaliacao.net/cgibin/leexaluno.exe?INST=CIESA e,
também, divulga o programa junto
aos ex-alunos mantendo os dados
atualizados por meio do sítio
www.avaliacao.net/egressos
Os ex-alunos fazem parte do
capital humano do CIESA, e como
egressos
são
sua
principal
contribuição social, fazem parte de
sua fonte de referencias, como
forma de comunicação que
transcende
a
função
profissionalizante da instituição
não se limitando a formar o aluno
e encaminha-lo ao mercado de
trabalho.
No
ano
de
2016
foram
cadastrados no site 241 egressos

META
09

META
10

META
11

META
12

Garantir no
orçamento o
investimento em
bolsas de pesquisa e
de extensão
Consolidar o Núcleo
de Pesquisa e de
Extensão do CIESA
em suas linhas de
pesquisa e de
extensão
Realizar estudos de
viabilidade para a
implantação de novos
cursos de graduação,
tecnológicos e
sequenciais
Consolidar parcerias
com outras
instituições para o

01 Programa

META ADIADA PARA 2018

01 Programa
consolidado

O Programa referente à pesquisa e
extensão garantiu e efetivou as suas
linhas de pesquisa com publicação de
13 Artigos Científicos na Revista do
CIESA no ano de 2016

01 estudo/ano
realizado

Estudo foi realizado tendo identificada
que a conjuntura economia do País
neste ano de 2016 apontou para a
inviabilidade de ampliação para a
implantação de novos cursos no
CIESA
No ano de 2016 foram realizadas os
seguintes eventos em parceria com
outras Instituições:

04 eventos ( Fóruns
e exposições)
realizados
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desenvolvimento do
ensino, pesquisa e
extensão.

META
13

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

META
14

Incrementar a forma
de ingresso no CIESA

a) Feira do Estudante do Amazonas;
b) VII Jornada de Estética e Cosmética;
c) Workshop de Gestão Pública
d) Seminário de Contabilidade
Internacional
e) XI Fórum Ambiental
f) Mesas Redondas de Ciências
Econômicas
g) III Feira Gastronômica
h) VIII Fórum Pedagógico
i) XI Meeting de Comunicação Social –
Relações Públicas
j) XIV Fórum de Economia da Amazônia
k) IX Simpósio de Segurança Privada
l) XI Fórum de Organização de Serviços
Judiciários
m) III Gincana Jurídica de Solidariedade
n) VIII Fórum Pedagógico
o) Semana da Administração
p) Semana de Turismo e Secretariado
q) X Semana de Informática
r) VI Jornada de Estética e Cosmética
s) 8º Simpósio de Contabilidade Pública
t) 2º Simpósio de Gestão da Qualidade
u) X CIESA Fashion
01 revista técnico
A revista eletrônica do CIESA é um
científica do CIESA
exemplo da forma como a
com publicação on
Coordenação, Docentes e Discentes e
line semestral
incentiva a produção de trabalhos,
publicadas
orientando e monitorando sua
submissão e publicação. Neste ano de
2016 foram publicados 13 artigos
científicos
01 concurso anual
Todas as modalidades de ingresso
realizado
foram revistas e implementadas e no
que concerne a forma de ingresso por
concurso anual foi realizado o Sistema
Macro de vestibular.
Processo Seletivo ou Vestibular exame classificatório a que se
submetem aqueles que concluíram o
ensino médio, ou equivalente e
desejam ingressar em curso de
graduação;
Transferência – quando o aluno
oriundo de outra IES, no decorrer do
curso
de
graduação,
solicita
transferência por meio de solicitação
de vaga.
Portador de Diploma de Curso
Superior – pode ser admitido por meio
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de processo seletivo especial, aberto
por
edital.
Seleção por Desempenho Escolar/
ENEM – por meio do resultado do
Enem,
META
15

Melhorar o
desempenho didáticopedagógico dos
docentes

10 cursos com
desempenho
didático-pedagógico
dos docentes
revisado e avaliado

A Política de ensino foi revisada e
analisada no que se refere ao
direcionamento das práticas
interdisciplinares nas ações
acadêmicas contribuindo para a
construção de saberes, de forma
interrogativa e investigativa, por meio
da articulação dos docentes e
discentes na elaboração de projetos
que promoveram ações conjuntas e
viabilizaram a construção do saber em
seminários temáticos e integração de
disciplinas

META
16

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

02 Programas
realizados

A atividade de monitoria é parte
fundamental da Proposta de
Formação Acadêmica do CIESA, no
componente de ensino, sendo que
compreende também a pesquisa e a
extensão como elementos que se
inter-relacionam.
O Programa de Nivelamento é política
de intervenção pedagógica do CIESA
que
desenvolveu
Projeto
de
Nivelamento , visando a propiciar aos
alunos dos Cursos conhecimento
básico em disciplinas de uso
fundamental aos seus estudos
superiores.

META
17

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

18 Cursos de
Graduação e
tecnológicos com a
modalidade Horária
à Distância nos
Cursos Presenciais
implantados
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O ensino Semi Presencial no ano de
2016 foi implantado em todos os
cursos com os resultados abaixo
descritos:
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Curso

Administra
ção
Direito
Computaçã
o
Moda
Gastronom
ia
Estética e
Cosmética
Contábeis
Segurança
Privada

META
18

Consolidar a política
de fomento e
incentivo à Pesquisa
no CIESA

02 eventos/ ano
realizados

2016
Carga
Carga
Horária horária de
Total
disciplinas Percentual
do
SemiCurso presenciais

3180
4070

216
144

6,79%
3,54%

3288
1982

288
72

8,76%
3,63%

1960

72

3,67%

2960
3304

216
144

7,30%
4,36%

2088

144

6,90%

Com o objetivo de apoiar e
divulgar a produção científica no
CIESA diversas modalidades foram
realizadas:
a) Mostra de Iniciação Científica de
Administração
b) Mostra Científica dos Cursos

tecnológicos
c) Mostra Científica do Curso de Direito
META
19

Apoiar Projetos que
proporcionem a
integração entre o
Ensino, a Pesquisa, a
Extensão e a
Inovação tecnológica.

01 Projeto ano
realizado

A pesquisa está presente desde o
primeiro ano nos 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. O Trabalho de
Conclusão de Curso vem coroar o
estímulo à pesquisa, tendo em vista o
período de orientação para a pesquisa
científica
em
temas
diversos
relacionados
às
disciplinas
ministradas, conforme as linhas de
investigação propostas

META
20

Promover Jornadas de
Iniciação Científica

05 Jornadas
realizadas

Com o objetivo de apoiar e
divulgar a produção científica no
CIESA diversas modalidades foram
realizadas:
1) Mesa redonda do Curso de
OSJ
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2) Seminário de Contabilidade
Internacional
3) Semana do Administrador
4) XI Fórum ambiental
5) Mesa Redonda de Ciências
Econômicas
6) VIII Fórum Pedagógico
7) Mesa Redonda OSJ
8) IX Mostra Científica do Curso
de Direito
9) I Mostra Científica dos Cursos
Tecnológicos
10) Mostra de Iniciação Científica
de Administração
META
21

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

05 encontros, sendo
01 anualmente
realizados

A extensão no CIESA busca garantir a
integração entre as comunidades
interna e externa, por meio do
oferecimento de atividades que
proporcionem a melhoria da qualidade
do ensino, aliadas às necessidades de
desenvolvimento regional. Foi
realizado em 2016:
1) Workshop de Gestão Pública
2) Mesa redonda do Curso de
OSJ
3) Seminário de Contabilidade
Internacional
4) Semana do Meio Ambiente
5) VII Encontro de Logística
6) Semana do Administrador
7) XI Fórum ambiental
8) Semana
de
Turismo
e
Secretariado
9) Mesa Redonda de Ciências
Econômicas
10) VIII Fórum Pedagógico
11) III Feira Gastronômica
12) Mesa Redonda OSJ
13) X Semana de Informática
14) VI Jornada de Estética e
Cosmética
15) 2º simpósio de Gestão da
Qualidade

META
22

Promover a Mostra de
Extensão do CIESA

01 por ano
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As ações extensionistas desenvolvidas
pelos Cursos do CIESA aprimoram os
conhecimentos teórico-práticos
levados a efeito na sala de aula e nos
demais espaços pedagógicos dos
Cursos, os quais favorecem ao
alunado perceber as problemáticas
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socioeconômicas, socioambientais e
culturais que afligem as comunidades
que circunscrevem o CIESA, daí,
interferirem na comunidade de forma
positiva e ativa, aplicando práticas
que tem como fruto melhorias na
qualidade de vida dos comunitários:
crianças, adolescentes, jovens e
adultos, nas suas dimensões física,
cognitiva, afetiva, estética, cultural,
lúdica, artística, ética e biossocial
Nesse sentido em 2016 foi realizado
pelo Curso de Pedagogia

Oficina Pedagógica “Arte na
Educação Infantil: é prazeroso
aprender com música, contos e
pinturas” para Alunos do CMEI
“ELIAKIN RUFINO, realizada pelo
Curso de Pedagogia.
A Oficina de Arte, aplicada pelos
acadêmicos do 4º do Curso de
Pedagogia, objetivou proporcionar
às crianças 1º Ano do CMEI
“ELIAKIN RUFINO” oportunidades
de ampliar seus conhecimentos,
desenvolver a
sensibilidade e a autoestima, por
meio de atividades lúdicas nas
linguagens artísticas que
contemplaram música, contação
de história
META
23

Promover as Semanas
Temáticas dos Cursos

01 Semana temática
por curso realizada

As Semanas Temáticas dos Cursos do
CIESA que são descritas no calendário
acadêmico objetivamproporcionar aos
alunos oportunidades para que ele
amplie sua formação, através do
acesso a conteúdos científicos
ampliando os conteúdos já
consolidados em sala de aula e a
aquisição de recentes avanços em sua
área afim.
Foram realizadas:

a) VII Jornada de Estética e Cosmética;
b) Workshop de Gestão Pública
c) Seminário de Contabilidade
Internacional
d) XI Fórum Ambiental
e) Mesas Redondas de Ciências
Econômicas
f) III Feira Gastronômica
g) VIII Fórum Pedagógico
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META
24

Promover o encontro
com os docentes
anualmente
Fomentar a
participação discente
em eventos técnicos
científicos e culturais

01 evento/ano

META
26

Apoiar o
desenvolvimento de
atividades extraclasse

01 Programa
efetivado

META
27

Ampliar a participação
do discente no CIESA

01 Programa
desenvolvido

META
28

Aperfeiçoar e
socializar as práticas

01 Programa
desenvolvido

META
25

h) XI Meeting de Comunicação Social –
Relações Públicas
i) XIV Fórum de Economia da Amazônia
j) IX Simpósio de Segurança Privada
k) XI Fórum de Organização de Serviços
Judiciários
l) VIII Fórum Pedagógico
m) Semana da Administração
n) Semana de Turismo e Secretariado
o) X Semana de Informática
p) VI Jornada de Estética e Cosmética
q) 8º Simpósio de Contabilidade Pública
r)2º Simpósio de Gestão da Qualidade
s) X CIESA Fashion
01 evento realizado por cada Curso do
CIESA em 2016

03 eventos com
participação docente
efetivado
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O CIESA, por meio do Programa
Institucional de Qualificação Docente PIQD, aprovado pela Resolução do
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, tem incentivado seus
professores para cursar Mestrado e
Doutorado
Foram realizadas diversas atividades
extraclasses complementares as
atividades científico-culturais e de
extensão que asseguraram a
participação dos alunos em projetos
de pesquisa e projetos de extensão
devidamente aprovados nos NDE dos
Cursos do CIESA; estágios nãoobrigatórios devidamente registrados
de acordo com a regulamentação de
estágios de Cada Curso; e
participação em atividades voluntárias
de extensão, pesquisa, iniciação
científica e monitoria.
No âmbito dos cursos do CIESA a
extensão está diretamente vinculada
às atividades complementares,
através de eventos realizados pelos
docentes e acadêmicos, permitindo ao
mesmo tempo a integração do CIESA
com a comunidade local, seja
profissional ou não, bem como o
fomento ao desenvolvimento de
atividades diversas daquelas de
ensino e/ou de pesquisa.

De modo a favorecer aos docentes do
CIESA o conhecimento, as habilidades e
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pedagógicas

META
29

Promover e garantir
apoio pedagógico aos
discentes

01 Projeto
desenvolvido

META
30

Desenvolver pesquisa
sobre o perfil
socioeconômico
educacional
Participar em eventos
educacionais em
parceria

01 Projeto

META
31

META
32

Realizar Projetos de
pesquisa com

01 projeto/ano
realizado

01 Projeto
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as atitudes essenciais ao desempenho
de suas atividades como docentes foi
propiciado, troca de experiência e
habilitação técnica pedagógica e
relacional a partir de evento
integracional na primeira semana de
aula
Nos termos do PDI o discente é
estimulado a pesquisa desde o
primeiro ano realizando apresentação
e defesa de banner e artigo científico
META PARA 2018

No ano de 2016 foram realizadas os
seguintes eventos em parceria com
outras Instituições:
1. Feira do Estudante do
Amazonas;
2. VII Jornada de Estética e
Cosmética;
3. Workshop de Gestão Pública
4. Seminário de Contabilidade
Internacional
5. XI Fórum Ambiental
6. Mesas Redondas de Ciências
Econômicas
7. III Feira Gastronômica
8. VIII Fórum Pedagógico
9. XI Meeting de Comunicação
Social – Relações Públicas
10. XIV Fórum de Economia da
Amazônia
11. IX Simpósio de Segurança
Privada
12. XI Fórum de Organização de
Serviços Judiciários
13. III Gincana Jurídica de
Solidariedade
14. VIII Fórum Pedagógico
15. Semana da Administração
16. Semana de Turismo e
Secretariado
17. X Semana de Informática
18. VI Jornada de Estética e
Cosmética
19. 8º Simpósio de Contabilidade
Pública
20. 2º Simpósio de Gestão da
Qualidade
21. X CIESA Fashion
As atividades de ensino e pesquisa se
interligam com a comunidade por
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integração entre
docentes que atuam
na graduação e na
pós-graduação

META
33

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

18 Cursos com
atividades e
programas
implantados e
acompanhados

META
34

Garantir a inserção de
metodologias ativas
nos planos de ensino

18 cursos com
propostas de
metodologias ativas

META
35

Realizar ações pró
ENADE

Ações Pró ENADE
realizadas
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meio da extensão, objetivando a
intervenção do Curso através de um
processo pedagógico exercido de
forma clara, com objetivos e
propósitos bem definidos,
possibilitando aos professores e
alunos a troca de experiências e saber
com a sociedade mais ampla gerando
novos problemas de pesquisa que
após investigação subsidiam novas
intervenções e busca de soluções às
demandas sociais, oferecendo assim,
condições ao acadêmico de
emancipar-se, enquanto sujeito capaz
de pensar e agir, pois é imprescindível
para a formação do profissional
cidadão a sua efetiva interação com a
sociedade.
No ano de 2016 2 docentes do CIESA
participaram de curso de pós
graduação com desenvolvimento de
trabalhos de pesquisa
Para as ações das práticas
direcionadas às relações étnicoraciais, Educação ambiental, direito
Humanos às questões ambientais e
indígenas, temas muito fortes na
região, contempla, conforme o PDI, o
compromisso para a transformação da
nossa realidade, por meio da
conscientização fomentada a partir do
estudo e atividades realizadas ao
longo do curso
O CIESA incorpora novas práticas
voltadas à nova realidade e às novas
demandas sociais, principalmente no
que concerne às abordagens do
ensino por competência e também da
educação problematizadora ou
libertária, trabalhando uma
perspectiva de interdisciplinaridade,
da flexibilidade e da contextualização
O CIESA realizou ações que
objetivaram conscientizar os
estudantes sobre a importância da
realização do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes, para
tanto realizou as seguintes ações próENADE:
a) Definiu estratégias de atuação
da universidade no processo;
b) Elaborou junto aos Cursos
participantes um calendário de
ações que foram
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acompanhadas até o dia do
Exame;
c) Realizou Provão com questões
modelo ENADE;
d) Realizou simulado para
consolidação dos conteúdos
dos Cursos participantes;
e) Proporcionou aos discentes
aulas intensivas com
professores integrados;
Dessa forma, o CIESA desempenhou
seu papel de mobilizar e
principalmente conscientizar os alunos
sobre a importância da prova para
universidade e especialmente para
cada curso. Os Coordenadores foram
os agentes fundamentais para o êxito
dessas ações, no que concerne ao
comprometimento com a nota final
para cada Curso.
Fonte: PDI/CIESA/2017

3.1.3 - Resultados da auto avaliação Eixo 3– coleta de dados
O CIESA no seu Planejamento Estratégico consolida o ensino de qualidade,
que atende todas as diretrizes propostas pelo MEC, mas também incorpora a
inovação seguindo modelos exitosos e resguardando a especificidade regional da
Amazônia.
Nesse sentido as Políticas Acadêmicas referentes aos projetos pedagógicos
dos cursos tem as competências e habilidades como fator prioritário e sempre com
um olhar voltado as mudanças curriculares que no processo de ensino e
aprendizagem são elementos impulsionadores de mudanças voltadas para a busca
da excelência.
Os projetos pedagógicos dos Cursos do CIESA são desenvolvidos de forma
disciplinar, mas inter-relacionados e formadores de competências. As matrizes
curriculares contemplam uma sequencia mínima de aprendizagem nos eixos
estruturantes de cada curso com disciplinas eletivas e optativas.
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Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
Dimensão 2 – Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão
Dimensão 4 –Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9 –Politica de Atendimento ao Discente
GRÁFICO 9 – COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Os dados do gráfico 9 informam que a Coordenação de Estágio Curricular
foi avaliada nos seguintes percentuais 16% excelente; 11% acima da média;
44%na média; 9% abaixo da média; 7% ruim e 13% não se aplica aos
respondentes.
No CIESA a Coordenação de Estágio Curricular coordena, acompanha e
supervisiona as atividades inerentes ao processo de Estágio Curricular garantindo a
legalidade e o adequado desempenho das atividades técnicas, didático-pedagógicas
e administrativas, portanto mister se faz avaliações mais sistemáticas a fim de que
os resultados negativos possam ser potencializados a fim de que possam
revertessem em ferramenta útil na gestão de estágios dos Cursos do CIESA.
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GRÁFICO 10 – QUALIDADE ACADÊMICA DO CURSO

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Constata-se no gráfico 10 que 88% dos respondentes são de opinião que a
qualidade acadêmica do Curso são positivas uma vez que 46% acham na média,
18% acima da média e 24 % excelente e apenas 10% responderam entre 7%
abaixo da média e 2% ruim.
É possível observar nestes resultados que a qualidade acadêmica dos cursos do
CIESA é prioridade na definição das políticas de gestão, no entanto a mesma é
sempre um desafio para otimizar os indicadores de qualidade.
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GRÁFICO 11 – GRAU DE SATISFAÇÃO COM O CURSO

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

O gráfico 11 sintetiza a percepção dos respondentes no que se refere ao grau de
satisfação com o curso, e os resultados apontam para 43% na média, 18% acima
da média e 25% excelente, 8% abaixo da média e 5% ruim.
Cabe atenção nesses resultados, porque se observa que os Cursos do CIESA são
percebidos como satisfatórios pelos respondentes da avaliação o que diretamente
potencializa o processo ensino aprendizagem.
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GRÁFICO 12 – SATISFAÇÃO COM O CURRÍCULO EM RELAÇÃO A DEMANDA
DE MERCADO

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Em relação a satisfação com o currículo em relação a demanda de mercado
verifica-se no gráfico 12 que 48% estão na média satisfeitos; 16% acima da média
e 22 % tem percepção de satisfação excelente com o currículo em relação a
demanda de mercado
O percentual de 7% abaixo da média e 4% ruim são pontos fracos, mas
criam oportunidades para a elaboração de estratégias a fim de aperfeiçoar esse
indicador de modo a atender as demandas da comunidade acadêmica.
Neste ponto cabe destacar que o CIESA, frente a analise de competências
sistematicamente faz adequação dos currículos dos cursos a fim de que os mesmos
adequem-se as novas demandas do mercado.
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GRÁFICO 13 – SATISFAÇÃO COM A DIVULGAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO PELO CURSO

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Constata-se pelos dados do Gráfico 13 que 78% dos respondentes estão
satisfeitos com a divulgação do Projeto Político Pedagógico pelo Curso, pois 48%
responderam na média; 13% acima da média e 17% excelente. A esses dados cabe
observar as respostas de 11% abaixo da média e 7% ruim.
Considerando este indicador estratégico de qualidade se faz necessário estimular
as Coordenações de Curso a fim de que reverta o grau de insatisfação apontado na
pesquisa ampliando consideravelmente a divulgação do projeto Político Pedagógico
do Curso
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GRÁFICO 14 – DINAMIZAÇÃO DO CURSO, INCENTIVANDO A REALIZAÇÃO
DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

No Gráfico 14 que trata da realização das atividades extra curriculares
observa-se que o percentual de positividade é de 78%, sendo: 47% na média, 14%
acima da média e 17% excelente contrapondo com apenas 12% abaixo da média e
8% ruim.
Verifica-se nos resultados que o CIESA trabalha uma política voltada para
ações extra classe incluindo uma visão interdisciplinar e de valores de cidadania e
responsabilidade social.
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GRÁFICO 15 – PROFESSORES TEM CONHECIMENTO E DOMÍNIO DA
DISCIPLINA?

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Analisando o Gráfico 15 referente a questão: os professores tem conhecimento
e dominio da disciplina? Observa-se o resultado exitoso de 33% excelente; 18%
acima da média e 42% na média e apenas 4% abaixo da média e 2% ruim,
situação esta que deve ser objeto de análise detalhada a fim de que estes dois
últimos percentuais sejam melhorados
Com relação ao desempenho dos professores os índices positivos
corroboram e confirmam a tendência já verificada em anos anteriores que colocam
a qualificação dos professores como um ponto forte nos indicadores de qualidade
do CIESA.
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GRÁFICO 16 – O PLANO DE ENSINO FOI DISCUTIDO COM A
TURMA?

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Verifica-se no Gráfico 16 que os respondentes foram questionados se o Plano
de Ensino é discutido com a turma e os resultados apontados foram: 45% na
média, 15% acima da média e 25% excelente e apenas 14% abaixo da média e
ruim (9% abixo da média e 5% ruim).
Apesar dos resultados terem sido satisfatórios, mas considerando a base
pedagógica que o Plano requer, o resultado indica a necessiade das Coordenações
de Curso trabalharem comunicação e discussão entre docentes e discentes a fim de
que propostas estratégicas sejam feitas a fim de que o alunato se familiarize de
forma universal com o Plano de Ensino e dessa forma entendam o compromisso
educacional e metodológico de que trata o mesmo.
No ano de 2016 o CIESA disponibilizou no sistema Life Educacional os Planos
de Ensino de todos os Cursos com todos os itens específicos, incluindo as
competências e habilidades, que hoje na Educação superior caracteriza-se como
uma preocupação fundamental para a qualidade de ensino
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GRÁFICO 17 – OS PROFESSORES ESTABELECERAM A RELAÇÃO ENTRE A
TEORIA E A PRÁTICA?

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

O percentual de 87% de respondentes do Gráfico 17 entendem que os
professores estabeleceram a relação entre teoria e prática sendo 48% na média,
16% acima da média e 23% excelente e em contraposição 8% abaixo da média e
4% ruim.
Com estes resultados é possível afirmar que no CIESA os professores
estabelecem relação entre teoria e prática, afirmação pertinente uma vez que os
docentes não mais estão reduzidos somente à dominio de conteúdos das disciplinas
para transmitir em sala de aula, mas ultrapassam e consolidam o saber e uma
prática efetiva, haja vista as diversas propostas de metodologias ativas aplicadas
em sala de aula.
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GRÁFICO 18 – OCORRE AÇÃO INTERDISCIPLINAR NO PROCESSO
PEDAGÓGICO?

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

No Gráfico 18 que trata da questão: Ocorre ação interdisciplinar no processo
pedagógico? os resultados apresentados foram : 175 excelente; 11% acima da
média; 54% na média; 11% abaixo da média e 4% ruim.
Frente aos resultados acima apresentados é possível perceber que o CIESA
valoriza a ação interdisciplinar no processo pedagógico seja no campo teórico ou
nas

atividades

práticas

as

quais

contribuem

significativamente

para

o

desenvolvimento de habilidades e competências inerentes à formação profissional,
uma vez que amplia o universo de referência e enrique as experiências em termos
teóricos e metodológicos e abrem espaço para uma sólida formação acadêmica.
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GRÁFICO 19 – PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Analisando o Gráfico 19 que trata de Programas de atendimento aos
estudantes, observa-se uma predominância no indicador Na média com 52% das
respostas, o que de modo geral pode ser considerado positivo, uma vez que há
predominâncias significativas em 10% acima da média e 15% excelente e 8%
abaixo da média e apenas 4% ruim.
Considera-se que com estes resultados há necessidade de uma ampliação
prática das estratégias de atendimento ao discente, para consolidar uma maior
aproximação e solução de demandas.
No entanto é importante ressaltar que os resultados positivos atendem aos
objetivos dos programas desenvolvidos pelo CIESA que oferecem não somente a
acessibilidade, mas também a permanência dos estudantes na Universidade, uma
vez que dentro dos valores definidos no PDI,PPI e PPC o foco central é o aluno.
O Programa de atendimento o discente também contempla o Estágio
supervisionado As atividades de estágio serão obrigatoriamente acompanhadas pelo
Professor Orientador, que acompanha por relatórios mensais e pelos contatos do
professor orientador com o aluno estagiário, com observância do contido na Ficha
de Acompanhamento. O acompanhamento mensal é um instrumento auxiliar à
orientação técnica e metodológica do Projeto de Estágio em desenvolvimento de
Comissão Própria de Avaliação do CIESA/CPA
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cada Curso.

GRÁFICO 20 – POLÍTICA E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE
EGRESSOS

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Os dados apresentados no Gráfico 20 comprovam a existência de Política e
ações de acompanhamento de Egresso no CIESA, onde 54% indicaram na média,
10% acima da média e 14% excelente. Registra-se também 8% abaixo da média e
5% ruim.
Esses dados indicam esforços estratégicos desenvolvidos no sentido de efeitvar
uma política de acompanhamento da qualidade do ensino ofertado e as posições
ocupadas pelos egressos do CIESA.
No CIESA ex-alunos fazem parte do capital humano , e como egressos são
sua principal contribuição social, fazem parte de sua fonte de referencias, como
forma de comunicação que transcende a função profissionalizante da instituição não
se limitando a formar o aluno e encaminha-lo ao mercado de trabalho.
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3.4 POLÍTICAS DE GESTÃO

FIGURA 20 – DEMONSTRATIVO E ANÁLISE DE METAS DA
POLÍTICAS DE GESTÃO/PDI 2013-2017

DIMENSÃO

EIXO 4 – POLÍTICA DE GESTÃO
METAS
2016
META 1

DESCRIÇÃO DA META

METAS/RESULTADOS

ANÁLISE DA META

Promover a
qualificação e
capacitação dos
Docentes e do pessoal
TécnicoAdministrativo

01 Plano de
Capacitação realizado

A qualificação docente e dos técnico
administrativos proporcionou a
elevação da formação continuada
visando atingir a excelência, em
2016 estão em processo de
qualificação:
01 professor do Curso de Ciência da
Computação – Doutorado em
Informática
01 Professor do Curso de Direito em
Doutorado em Direito
02 Professores do Curso de Relações
Públicas em Doutorado em
Psicologia Social
01 Professor do Curso de Direito em
Mestrado de Direito
01 Professora da Ciência da
Computação especialização em EAD
e Docência do Ensino superior
01 Professora do Curso de
Gastronomia em Mestrado em
Ciência da Educação
01 Professora do Curso de
Segurança privada em Doutorado
em psicologia
01 Professora do Curso de
Administração em Mestrado de
Ciência Ambiental
O1 Técnico-administrativo em
Mestrado em Engenharia da
Produção
Técnicos Administrativos cursando
graduação:
01 administração
01 Ciência da Computação
01 Contabilidade
02 Direito
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META 2

Dar continuidade a
formação continuada
dos Docentes

01 Programa
desenvolvido

O Programa de Formação
continuada aos Docentes do CIESA
foi efetivado a partir de estratégias
que ofereceram ocasião de
informação, reflexão, discussão e
trocas que favoreceram o
aprimoramento profissional do corpo
docente
01 professor do Curso de Ciência da
Computação – Doutorado em
Informática
01 Professor do Curso de Direito em
Doutorado em Direito
01 Professor do Curso de Direito em
Mestrado de Direito
01 Professora da Ciência da
Computação especialização em EAD
e Docência do Ensino superior
01 Professora do Curso de
Gastronomia em Mestrado em
Ciência da Educação
01 Professora do Curso de
Segurança privada em Doutorado
em psicologia
02 Professores do Curso de Relações
Públicas em Doutorado em
Psicologia Social
01 Professora do Curso de
Administração em Mestrado de
Ciência Ambiental
O1 Técnico-administrativo em
Mestrado em Engenharia da
Produção
Técnicos Administrativos cursando
graduação:
01 administração
01 Ciência da Computação
01 Contabilidade
02 Direito

META 3

Desenvolver a Política
de Recursos
Humanos, Plano de
Carreira, Avaliação de
Desempenho, Plano
de Capacitação

06 Planos efetivados

A Política de Recursos Humanos,
Pano de Carreira, Avaliação de
Desempenho, Plano de Capacitação
são partes de um instrumento de
Gestão que no ano de 2016 foi
consolidado com ações propositivas
de modo a efetivar uma política
salarial que foi eficaz e possibilitou
ascensão profissional dos docentes
O Plano de Carreira de Magistério do
CIESA contempla três categorias de
professores: Professor Colaborador,
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Professor assistente e Professor
Titular, todas enquadradas nos
níveis I, II, III, em conformidade
com o Plano de Carreira do
Magistério Superior.
O CIESA incentiva o corpo docente
ao ingresso em planos de
qualificação, por meio de ajuda de
custo (para cursos fora do Estado ou
do País), de licença remunerada ou
não, intercâmbio com outras
instituições, palestras, congressos,
seminários e outros. Incentiva e
apoia a publicação de artigos
científicos, capítulos de livros e
livros, assim como dissertações de
mestrado e teses de doutorado.
Em 2016 o CIESA disponibilizou os
seguintes Cursos de Pós –
Graduação:
Especialização em Direito Civil e
Processual Civil
Especialização do trabalho, processo
do trabalho e Previdenciário.
Especialização Direito Público:
Constitucional e Administrativo
Especialização Direito Penal e
Processual penal
Especialização em Direito tributário e
Legislação de Impostos
Especialização |Gestão de Finanças,
Controladoria e Auditoria
Especialização Gestão Estratégica
empresarial
Especialização Gestão em
Gastronomia
Especialização Docência em Ensino
superior
MBA em auditoria Fiscal e tributária
MBA em Gestão de empresas e
negócios
Doutorado em Direito
(UNIFOR/CIESA)
Mestrado em Direito (USP/CIESA)
META 4

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

01 Projeto/ano
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Promoção de tabela de descontos de
bolsas para professores e
dependentes com concessão de
10%,25%, 50% e 100%
01 colaborador com 10%
01 colaborador com 25%
13 colaboradores com 50%
08 colaboradores com 100%
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META 5

Aplicação da receita
líquida de recursos
decorrentes das
anuidades: a) 1%
para capacitação
docente técnica; b)
1% para ampliação do
acervo bibliográfico e
produção editorial; c)
1% para as atividades
de pesquisa e
produção científica; d)
0,5% para as
atividades de
extensão e) 0,5%
para apoio à
participação docente e
discente em eventos
científicos

01 Plano/ano

As informações financeiras
concernentes à 2016 foram
aplicadas pela Sociedade
Amazonense de Educação e Cultural
LTDA:
Total de Receitas: 17.671.169,41
Total de despesas; 16.888.978,43

Fonte: PDI/CIESA/2017

3.1.4 - Resultados da auto avaliação Eixo 4– coleta de dados
A Política de Gestão do CIESA é consubstanciada com projetos e ações que
visam a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão que contemplam
as atividades técnicas, apoio técnico-administrativo, infraestrutura e inovação
pedagógica.
As medidas adotadas a partir das diretrizes das políticas de gestão visam
apoiar a qualificação e estimular o desenvolvimento e a consolidação da qualidade
de ensino a partir de um aporte operacional.

.

Eixo 4 – Políticas de Gestão
Dimensão 5 – Política de Pessoal
Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10 –Sustentabilidade Financeira
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GRÁFICO 21 – EFICIÊNCIA
INSTITUIÇÃO/ALUNO

DOS

CANAIS

DE

COMUNICAÇÃO

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Pelos resultados apresentados no gráfico 21 é possível identificar uma
diversidade de opiniões e conceitos que estabelecem índices que vão desde o
conceito de excelente com 13%, passando por 125 acima da média e 13%
excelente seguindo ainda por 12% abaixo da média e 7% ruim , o que pode indicar
que apesar do comprometimento da gestão há necessidade de investimento em
estratégias comunicacionais que atendam de maneira satisfatória a maioria da
comunidade acadêmica.
Pode-se concluir que no CIESA há uma efetiva comunicação, mas a Instituição
busca aprimoramento e disseminação constantes para atender as demandas da
comunidade acadêmica.
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GRÁFICO 22 – EFICIÊNCIA DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA
DE REGISTROS ACADÊMICOS E CONTROLE ACADÊMICOS

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

No exame do gráfico 22 é possível afirmar um elevado grau de
satisfação referente à efici~encia de atendimento da Secretaria de
Registros e Controle Acadêmicos uma vez que as respostas se concentram
em sua maioria em excelente 15%. Acima da média 12% e 51% na média
perfazendo o total de 78% de respondentes satisfeitos o que nos conduz a
uma análise de que o referido setor apresenta um elevado grau de
qualidade.
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GRÁFICO 23 – SATISFAÇÃO COM O NÍVEL DE ATENDIMENTO DO
NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO E OUVIDORIA

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

O gráfico 23 revela claramente que a comunidade acadêmica encontrase

satisfeita com

os

serviços

oferecidos

pelo Núcleo de

apoio

Psicopedagógico e Ouvidoria, uma vez que é possível observar apenas
12% que consideraram abaixo da média a atuação do Núcleo. Dessa
forma pode-se asseverar que os resutados de 14% excelente, 10% acima
da média e 51% na média revela, o trabalho sistemático e de
acompanhamento que este Núcleo faz atendendo com qualidade as
demandas.
O Núcleo de apoio Psicopedagógico e Ouvidoria do CIESA,
apresentou-se de acordo com o contexto acima como uma das
possibilidades que incrementou o processo ensino aprendizagem uma vez
que intermediou as demandas de atendimento ao alunato, corpo docente
e técnicos administrativos em suas necessidades individuais e coletivas
nas dimensões emocionais, cognitivas e sociais
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3.5 INFRAESTRUTURA FÍSICA

3.5 POLÍTICAS DE GESTÃO

FIGURA 21 – DEMONSTRATIVO E ANÁLISE DE METAS
DIMENSÃO INFRAESTRUTURA FÍSICA/PDI 2013-2017

DA

EIXO 5 –INFRAESTRUTURA FÍSICA
METAS
2016
META 1

DESCRIÇÃO DA META

METAS/RESULTADOS

ANÁLISE DA META

Desenvolver o Plano
de Política de
Expansão da Estrutura
física e de Mobiliários
e Equipamentos
Multimeios

03 espaços, equipar
05 laboratórios, 11
espaços didáticos e
ampliação dos
equipamentos

Foram adquiridos em
2016
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25 banquinhos; 01
armário modelo
vestiário com 20
portas; 01 bancada
com 02 pias; 01 tábua
de passar; 01 cortador
tipo bananinha; 25
mesas individuais com
cadeiras;02 unidades
de pranchões;01
expositor de tecidos
giratório; 10 máquinas
de costura doméstica
para o Curso de moda
Foi criado 03 novas
salas para o curso de
Direito com aquisição
de 120 cadeiras
No bloco A a sala 01
foi reformada e
adquirido 50 cadeiras
O laboratório de moda
teve a aquisição de 40
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cadeiras
Toda a estrutura física
do CIESA foi pintada
META 2

Aprimorar o acesso a
Internet no CIESA

01 Projeto

META 3

Ampliar o acervo
bibliográfico

10% ao ano

A IES possui 5
laboratórios de
informática com 145 ; 20
computadores nas salas
de coordenação de
cursos, 3 salas de
professores com 5
computadores
onde a comunidade
acadêmica pode dispor
de ferramenta atual que
lhes torne acessível
instrumentos de
pesquisa virtual, bem
como mecanismos de
trabalho que
potencializem as
possibilidades
profissionais
O acervo bibliográfico
disponibilizado
compreende as
referências indicadas
como referencias básicas
e complementares a
contento

A Biblioteca fechou o
ano de 2016 com 40.655
exemplares no acervo de
livros, onde 237
exemplares foram
inseridos em 2016;
A Biblioteca fechou o
ano de 2016 com 18.659
títulos de livros, onde 75
títulos foram inseridos
em 2016;
A Biblioteca fechou o
ano e 2016 com 12
periódicos renovados,
sendo 10 do Curso de
Direito e 2 do Curso de
Estética e Cosmética.
A Biblioteca fechou o
ano de 2016 com 9856
fascículos, onde 80
foram inserido em 2016;
A Biblioteca fechou o
ano de 2016 com 236
títulos de periódicos.
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META 4

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

01 Projeto

A CPA conta com
infraestrutura física
concernente com suas
atividades e funciona em
sala própria com:
01 sala
Oe computadores
02 mesas de trabalho
01 mesa de reunião
02 impressoras

META 5

Ampliar e atualizar o
acervo bibliográfico

01 Projeto

A Biblioteca fechou o
ano de 2016 com
40.655 exemplares no
acervo de livros, onde
237 exemplares foram
inseridos em 2016;
A Biblioteca fechou o
ano de 2016 com
18.659 títulos de
livros, onde 75 títulos
foram inserido em
2016;
A Biblioteca fechou o
ano e 2016 com 12
periódicos renovados,
sendo 10 do Curso de
Direito e 2 do Curso de
Estética e Cosmética.
A Biblioteca fechou o
ano de 2016 com 9856
fascículos, onde 80
foram inserido em
2016;
A Biblioteca fechou o
ano de 2016 com 236
títulos de periódicos.

Fonte: CIESA/PDI/2017

3.1.5 - Resultados da auto avaliação
dados

Eixo 5 – Infraestrutura física
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Eixo 5– coleta de
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Dimensão 7 – Infraestrutura física
INFRAESTRUTURA

O Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas dispõe de
uma infraestrutura adequada para garantir um ensino de qualidade a
todos os seus alunos. O CIESA disponibiliza sala de professores e de
reuniões, atendendo de forma satisfatória aos requisitos limpeza,
dimensão, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade
necessária às atividades desenvolvidas.

GRÁFICO 24 – LIMPEZA E HIGIENE DOS AMBIENTES

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Os cursos funcionam em três blocos e em cada um deles há uma
sala especificamente destinada à coordenação do curso, assim como sala
dos professores.
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As

salas

de

coordenação

e

de

professores

atendem

satisfatoriamente aos requisitos limpeza, dimensão, iluminação, acústica,
ventilação,

conservação e

comodidade.

Além disso, possuem

25

computadores ligados a internet com 5 pontos de acesso a rede wireless.
As salas de aula são amplas, arejadas, claras, no tamanho
compatível com o número de alunos por turma e providas de carteiras
confortáveis acolchoadas aparelhos de ar condicionado, data show, som e
tela de projeção. Vem sendo realizada a manutenção no sentido de
melhorar o sistema de ar condicionado e data show
GRÁFICO 25 – CLIMATIZAÇÃO DA SALA DE AULA

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

A análise da climatização da sala de aula demonstrada no gráfico
25, indica satisfação uma vez que as respostas concentram-se 37% na
média, 10% acima da média e 20% acima da média. É importante
observar as respostas 10% abaixo da média e 22% ruim que nos
conduzem

a

um

processo

de

reflexão

para

identificação

das

inconsistências a fim de prover políticas de gestão e administrativa que
alterem estes resultados para indicadores positivos.
O conforto ambiental das salas de aula é uma prioridade no CIESA
de modo a propiciar aos docentes e discentes proteção e conforto para o
desenvolvimento da atividades acadêmicas, nesse sentido o CIESA tem
RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL CIESA 2016

76
um planejamento das dimensões arquitetônicas em relação ao tamanho
da sala de aula de modo a atender as diferentes condições climáticas da
cidade de Manaus.
GRÁFICO 26 – ESPAÇO FÍSICO DA BIBLIOTECA

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

O gráfico 26 demonstra que a avaliação espaço físico da biblioteca
do CIESA é considerado adequado e satisfatório uma vez que indica uma
positividade nas respostas de 73% considerando os percentuais de: 49%
na média, 15% acima da média e 19% excelente em contraposição de 7%
abaixo da média e 8% ruim. Cabe destacar que neste item avaliado há
necessidade de um olhar mais sensível, no que se refere as possibilidades
de suplantar os indicadores avaliados abaixo da média.
Nesse sentido observa-se que o CIESA, atende as exigências as
instalações de bibliotecas universitárias, conforme relata Costa (2007, p.13
apud Mattos Filha e Cianconi, 2015):
A biblioteca deve ser ampla e possuir acervo atualizado em
quantidade e qualidade compatíveis com o projeto pedagógico
dos cursos ofertados. O material oferecido na biblioteca deve
ser disponibilizado em diferentes mídias, seguindo o princípio
da flexibilidade, recorrendo à amplitude de meios de
comunicação e informação, os quais devem prevalecer na
educação à distância. É importante, também, que a biblioteca
esteja informatizada, permitindo que sejam realizadas consultas
on-line, solicitação virtual de empréstimos dos livros, entre
outras formas de organização que facilitem o acesso ao
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conhecimento e, deste modo, favoreça as atividades de
aprendizado e de pesquisa. Além disso, em seu espaço interno,
a biblioteca deve dispor de salas de estudos individuais e em
grupo.

No ano de 2016 a biblioteca do CIESA foi reformada em: reforma
dos banheiros, troca de piso e louças; substituição com reforma de 16
cabines individuais de estudo, pintura da biblioteca e identificação
sinalizadora dos ambientes.
GRÁFICO 27 – QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS
SOBRE O ACERVO DA BIBLIOTECA

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

O gráfico 27 mostra o resultado da qualidade das informações
divulgadas sobre o acervo da biblioteca onde se observa 50% na média,
11% acima da média e 16% excelente, dessa forma percebe-se que as
ações de divulgação do acervo são adequadas e atendem as demandas
dos cursos do CIESA.
Oliveira (2010 apud Maia e Santos, 2015) ressalta que a biblioteca
universitária deve servir de apoio aos conteúdos ministrados em cada
curso oferecido pela instituição na qual está inserida, os quais devem
estar devidamente descritos nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPC). A
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biblioteca universitária deve também oferecer suporte à investigação
técnico-científica, sempre apoiando o tripé ensino, pesquisa e extensão.
No CIESA, os livros que compõem a bibliografia básica dos Cursos
estão em consonância com os Programas das disciplinas, sendo previstos
3 (três) referências bibliográficas.

GRÁFICO 28 – ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO EM
FACE A NECESSIDADE DO CURSO

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

O gráfico 28 referente à adequação e atualização do acervo em
face a necessidade do curso demonstra que 78% é de opinião que há
adequação e atualização do acervo, uma vez que 53% responderam na
média, 10% acima da média e 15% excelente, ficando apenas 10%
abaixo da média e 9% ruim.
A Biblioteca do CIESA, em razão da oferta de cursos em nível
superior e pós-graduação, conta com um conjunto de títulos, em livros,
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periódicos especializados, vídeo e material informatizado, suficiente para
dar conta tanto do universo da produção acadêmica, bem como do
volume de demanda que enfrenta, inclusive através da oferta de serviços
a alunos de outras IES que vêm ao CIESA na busca de informações.
A Biblioteca fechou o ano de 2016 com 40.655 exemplares no acervo
de livros, onde 237 exemplares foram inseridos em 2016; com 18.659
títulos de livros, onde 75 títulos foram inserido em 2016; 12 periódicos
renovados, sendo 10 do Curso de Direito e 2 do Curso de Estética e
Cosmética; 9856 fascículos, onde 80 foram inserido em 2016. A Biblioteca
fechou o ano de 2016 com 236 títulos de periódicos.

GRÁFICO 29 – QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS EM FACE AOS
NÚMEROS DE USUÁRIOS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

Na análise do gráfico 29 é possível observar que a quantidade de
equipamentos em face aos números de usuários nos laboratórios de
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informática atende com satisfação aos docentes, discentes e técnico
administrativo que avaliaram uma vez que neste atributo as respostas
positivas são mais relevantes do que os 19% concentrados em respostas
de abaixo da média e ruim. O percentual mais significativo foi de 45 % na
média, no entanto há uma demonstração de qualidade positiva tendendo
para o excelente nos percentuais de 7% acima da média e 12% de
excelente. Considerando a dimensão e a complexidade que envolve o
alcance de resultados de qualidade para laboratórios de informática é
possível afirmar que o CIESA contempla com qualidade este requisito
No que se refere aos laboratórios, o CIESA possui laboratórios de
informática onde a comunidade acadêmica pode dispor de ferramenta
atual que lhes torne acessível instrumentos de pesquisa virtual, bem como
mecanismos de trabalho que potencializem as possibilidades profissionais.
Para propiciar associação da teoria à prática, são realizadas
atividades técnico-científicas em laboratórios. Durante o ano de 2016
houve a continuidade da melhoria dos espaços e ambientação dos
laboratórios específicos dos cursos, iniciada no segundo semestre de
2015, juntamente com a pintura dos blocos G e E.
Os laboratórios agregam o conceito de interdisciplinares compondo
os recursos para a prática pedagógica e profissional dos alunos. Tais
espaços

compõem

a

chamada

infraestrutura

básica

para

o

empreendimento dos cursos.
Próximo aos Blocos G e E, onde estão localizados os cursos
tecnológicos

e

os

laboratórios,

conta-se

com

ampla

área

de

estacionamento, espaço de convivência e a lanchonete. A CIESA
disponibiliza 5 laboratórios de informática com 145 computadores com
acesso à internet, além de 5 pontos de acesso à rede wireless em todo o
prédio.

RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL CIESA 2016

81

GRÁFICO 30 – LIMPEZA, HIGIENE E CONDIÇÕES FÍSICAS DAS
ÁREAS DE CONVIVÊNCIA

Fonte: Setor de TI/CIESA/2016

O gráfico 30 trata da análise de professores, alunos e técnico
administrativos no que se refere a limpeza, higiene e condições físicas das
áreas de convivência do CIESA. Neste caso como se observa no referido
gráfico a exceção da resposta concentrada em 51% nas condições média,
13% acima da média e 16% excelente. É importante registrar 9% abaixo
da média e 8% ruim, portanto, neste indicador avaliativo há necessidade
de políticas e ações mais arrojadas afim de que no decorrer do processo
possam ocorrer mudanças significativas que venham a incidir em fatores
positivos e de qualidade.
Os três blocos do CIESA possuem rampa de acesso aos espaços
físicos e banheiro para PCD. Pode-se afirmar, que no que se refere a
acessibilidade, o CIESA possui rampas de acesso e corredores amplos que
facilitam a locomoção de indivíduos com necessidades especiais, bem
como banheiros adequados
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A

infraestrutura

física

dos

Blocos

do

CIESA

recebe

acompanhamento constante por parte da administração da Instituição,
que procura manter salas, corredores, banheiros, laboratórios didáticos,
estacionamentos e outros dentro das possibilidades de uso, reforçando
sempre a manutenção preventiva.
Os estacionamentos são compatíveis com a quantidade de alunos
matriculados. Serviços de lanchonetes também atendem as necessidades
da demanda, pois possui horários flexíveis e pode atender do café da
manhã ao jantar. A Instituição conta com uma equipe de segurança
terceirizada
proporcional ao tamanho do local, e sempre estão a postos para eventual
emergência.

4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

A proposta de gestão e pedagógica do CIESA está voltada para a
realização de atividades que envolvem a busca de solução dos problemas
regionais, considerando, não apenas fatores ambientais, fundamentais
para a Amazônia, como também fatores socioeconômicos em consonância
com o desenvolvimento sustentável, a resolução dos problemas de
inclusão social, as diversidades culturais e o fomento à pesquisa de novas
soluções e alternativas para a proteção e promoção da cidadania.
O CIESA estabelece como políticas gerais desenvolver ações
comprometidas com a realidade regional a que serve, para isso realiza
ações no sentido de ocupar uma posição fundamental e estratégica na
realidade local, no desenvolvimento tecnológico e socioeconômico da
região, por meio de ação direta do ensino, da pesquisa e da extensão.
Neste sentido, proporciona o fortalecimento de diversos projetos
desenvolvidos pelos professores e acadêmicos no âmbito dos cursos,
buscando promover a educação e a formação humanística numa
perspectiva ética e de responsabilidade social, onde o egresso está
comprometido

com

uma

sociedade

justa.
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investigativa e as atividades extensionistas, além da participação dos
alunos, está aberta aos egressos e à comunidade.
A fim de consolidar os resultados Institucionais no que se refere
ao processo de avaliação do CIESA a partir da avaliação da comunidade
acadêmica pode-se observar a seguir gráficos elucidativos desta realidade
analisada e fundamentada
FIGURA 22 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

FONTE:CPA/2017
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FIGURA 23 –
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMAS E AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

–

FIGURA 24 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – COERÊNCIA
ENTRE O PDI E AS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E PÓSGRADUAÇÃO
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FIGURA
25
–
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO DOS PROFESSORES

–

FIGURA 26 – POLÍTICAS ACADÊMICAS – CONHECIMENTO E
DOMINIO DA DISCIPLINA PELOS PROFESSORES
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FIGURA 27 – POLÍTICAS ACADÊMICAS – CUMPRIMENTO DO
PLANO DE AULA

FIGURA 28 – POLÍTICAS DE GESTÃO
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FIGURA 29 – INFRAESTRUTURA – NÍVEL DE INFORMATIZAÇÃO
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FIGURA 30 – INFRAESTRUTURA – ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DE ACERVO

FIGURA 31 – ENSINO SEMI PRESENCIAL – QUALIDADE DAS
ATIVIDADES PROPOSTAS
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O ensino Semi Presencial através da sua coordenação realizou em
2016:
a) Treinamento aos docentes
b) Encontro presencial com os alunos
c) Atendimento e suporte ao aluno
d) Elaboração de relatórios analíticos mensais
e) Disponibilização de instrumentos técnicos-pedagógicos
f) Elaboração de relatório anual
g) Avaliação do processo por alunos e professores

FIGURA 32 – ENSINO SEMI PRESENCIAL – AMBIENTE VIRTUAL
DE APRENDIZAGEM
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Nesse sentido, é possível asseverar que os cursos do CIESA visam
formar

profissionais

qualificados

para

o

exercício

das

atividades

pertinentes a suas áreas profissionais conscientes de sua participação nos
processos de transformação da sociedade, capazes de atenderem às
demandas da cidadania e do desenvolvimento econômicos, ambientais e
científicos, pautados por um compromisso ético e transformador da
realidade e garantia da qualidade de vida como indicador superior.
O CIESA em 2016 desenvolveu propostas inovadoras, onde se pode
observar resultados e possibilidades, tais como os descritos na Figura 33:
FIGURA 33 – RESULTADOS DO CIESA/2016
Nº
01
02
03
04
05

06

07

08

RESULTADOS
Participação dos acadêmicos nas atividades extensionistas e extracurriculares;
Envolvimento da Comunidade Acadêmica nas ações sociais e participação nos
eventos científicos
Resultados positivos no processo ensino-aprendizagem nos eventos externos
representando o curso;

Acompanhamento dos egressos de todos os Cursos com registro no site
do Ciesa
Realização de gincana jurídica onde foram realizadas inúmeras
atividades sociais como doação de sangue, doação de alimentos,
doação de brinquedos, visitas sociais além de orientação jurídica a
população carente
Em 2016 pelos Cursos de Direito, Ciências Contábeis, Relações Públicas,
Segurança Privada e Administração foram arrecadadas mais de 1300
cestas básicas, 327 bolsas de sangue para o HEMOAM, 3.000
brinquedos para crianças carentes, e diversas ações sociais. Foram
cadastradas 400 famílias do entorno do Igarapé do Mindu, para coletar
lixo reciclável em troca de cestas básicas, foram coletados 45 kg de
sucata de papelão e 300kg de sucata e pead
Foram promovidas palestras sobre a paz no trânsito, sobre as eleições
limpas e consciente, sobre a violência doméstica, entre outras, em
estabelecimentos de ensino e instituições diversas.
A Biblioteca do CIESA, em razão da oferta de cursos em nível superior e
pós-graduação, disponibilizou a comunidade acadêmica em 2016 um
conjunto de títulos, em livros, periódicos especializados, vídeo e
material informatizado, suficiente para dar conta tanto do universo da
produção acadêmica, bem como do volume de demanda que enfrenta,
inclusive através da oferta de serviços a alunos de outras IES que vêm
ao CIESA na busca de informações.
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09

10
11

12

13
14

15

16
17

18

19

20

21



Os livros que compõem a bibliografia básica dos Cursos do CIESA em
2016 todos estiveram em consonância com os Programas das
disciplinas, sendo previstos 3 (três) referências bibliográficas
O CIESA disponibilizou em 2016 laboratório de informática com acesso à
internet, além de rede wireless.
O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética do CIESA
contou em 2016 com laboratórios com equipamentos e aparelhagem
para tratamentos estéticos faciais, corporais e capilar
Durante o ano de 2016 houve a continuidade da melhoria dos espaços e
ambientação dos laboratórios específicos dos cursos, iniciada no
segundo semestre de 2015, juntamente com a pintura dos blocos G e
E.
Garantia em todos os blocos de rampa de acesso aos espaços físicos e
banheiro para PCD
A infraestrutura física do Bloco H, local onde o Curso Superior de
Tecnologia em Gastronomia está instalado recebeu acompanhamento
constante por parte da administração da Instituição, na manutenção de
salas, corredores, banheiros, laboratórios didáticos, estacionamentos e
outros dentro das possibilidades de uso, reforçando sempre a
manutenção preventiva.
O estacionamento do Bloco H, bem como de toda a instituição é
compatível com a quantidade de alunos matriculados. Serviços de
lanchonetes também atenderam as necessidades da demanda, pois
disponibilizou horários flexíveis e pôde atender do café da manhã ao
jantar
O CIESA contou em 2016 com uma equipe de segurança proporcional
ao tamanho do local, e sempre a postos para eventual emergência.
Em 2016 teve melhorias na infraestrutura dos laboratórios de moda
(aquisição de novas máquinas de costuras) e mobiliários específicos
para as aulas práticas de Modelagem, Moulage e Desenho, compras de
novos livros sendo: 25 banquinhos; 01 armário modelo vestiário com 20
portas; 01 bancada com 02 pias; 01 tábua de passar; 01 cortador tipo
bananinha; 25 mesas individuais com cadeiras;02 unidades de
pranchões;01 expositor de tecidos giratório; 10 máquinas de costura
doméstica
A comunidade participou das oficinas, workshops, prestação de serviços
ofertados pelo curso de Design de Moda durante os eventos sociais do
curso.
Ocorreu discursão da temática em sala de aula nas aulas de composição
visual, utilizando as cores para sensibilizar os alunos por meio do
Projeto Dia azul: Um outro olhar sobre o Autista
Com intuito de promover o auxilio ao professor com dedicação de
tempo integral o CIESA possui gabinetes para estudo, pesquisa e
atualização com acesso a computadores e internet
No ano de 2016 o Núcleo de Práticas Jurídicas teve como resultados:
Elaboração de processos simulados, com redação de peças profissionais
e atos processuais, nas áreas de processo civil, penal e trabalhista,
privilegiando a simulação de audiências, sustentações orais em
tribunais, atuação no tribunal do júri,
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22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

Informação prática e detalhada sobre o funcionamento da organização
judiciária, da organização institucional da magistratura, do Ministério
Público e da Ordem dos Advogados, com esclarecimento permanente
dos Estatutos da Advocacia e do Código de Ética Profissional, bem como
das Leis Orgânicas das carreiras públicas;
Organização da participação contínua dos alunos junto à vara do
Juizado Especial mantida junto ao NPJ;
Organização e a execução de visitas às mais diversas agências públicas
de aplicação e execução da lei;
Estímulo à participação efetiva dos alunos em atividades de assistência
judiciária extra-estatais, como clubes de bairros, associações de
moradores, escolas, ONGs, círculos de pais, sindicatos, etc.;
Peticionamento
eletrônico
mediante
acesso
dos
professores/orientadores de estágio, aos tribunais regionais e
superiores.
Foram realizadas oficinas interdisciplinares, realizadas na Brinquedoteca
do Curso de Pedagogia para alunos das Escolas do entornos
Realizadas Palestras para pais de alunos em Escolas Municipais e
Estaduais
Realizadas Oficinas de Conscientização contra o vírus do ZICA – “Zica
Zero na Educação
Promovida a Campanha de Prevenção contra o Câncer de Mama.
Implantação de Espaço de Leituras
Apoio didático-pedagógico a Abrigos de menores em situação de
abandono
Foram realizadas Palestras para alunos e pais de alunos com temas
variados, tais como “Respeito aos Idosos” e “Participação da Família na
vida escolar dos filhos”;
a) - Fórum Pedagógico;
b) - Oficinas de Arte;
c) - Oficinas de Leitura e Contação histórias encenada;
d) - Palestra “Sou Legal no Trânsito;
e) - Campanha “Zica Zero”;
f) - Campanha de Prevenção Contra o Câncer de Mama “Outubro
Rosa: tenha amor por você mesma: se toque!!!”;
g) - Campanha contra o suicídio – “Setembro Amarelo: viver é a
solução”;
h) - Implantação de Espaço para Leitura, no projeto “Leitura sem
Parede”.
Elaborado 01 Projeto Remédio fácil com objetivo de consulta a estoque
de medicamentos : Curso de Computação
Elaborado 01 Projeto de Jogo educativo de matemática para crianças
elaborado pelo Curso de Computação
Elaborado 01 Projeto Nofish para prevenção de páginas fraudulentas:
jogo educacional elaborado pelo Curso de Computação
Elaborado 01 Projeto de Dama virtual educacional projeto elaborado
pelo Curso de Computação
Revitalização do laboratório de Moda
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34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47

Aquisição de equipamentos e de máquinas de costura para o laboratório
do curso de moda
Aquisição de mesas individuais para aulas práticas de ilustração de
moda
Realização de Júri simulado
Realização de Competições jurídicas
Realizado diversos Eventos para egressos
Realizada Sexta cultural do curso de Direito
Ampliação do laboratório de Estética e Cosmética
Revisão preventiva e manutenção dos equipamentos de laboratório
Implementação de monitoria voluntária
Realizada Oficina docente para elaboração de quesitos de prova no
modelo ENADE
Realizadas Oficinas discentes pró ENADE/2016
Participação do CIESA na feira Norte do Estudante 2016 com
atendimento de 4.000 pessoas interessadas na divulgação dos cursos
do CIESA
Realizada Prevenção à saúde: campanha zika zero e outubro rosa
Realizada Prevenção à saúde campanha outubro rosa no Hospital
Adriano Jorge pelo Curso de Estética e Cosmética
O CIESA reconhece a importância dos investimentos para

aperfeiçoar seus níveis de eficiência e dessa forma otimizar sua
competitividade a partir da oferta de ensino de qualidade
No ano de 2016, foram desenvolvidas pelo CIESA várias ações que
efetivam a integração sistêmica e coerente com o PDI 2013-2017
conforme pode ser observado na Figura 34 que demonstra os
investimentos realizados tendo por base os resultados avaliativos
realizados pela CPA os quais foram encaminhados à Gestão Superior do
CIESA que tomou efetivas providências
FIGURA 34 – INVESTIMENTOS REALIZADOS NO CIESA/2016
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Coerente com os princípios e diretrizes para a Pós-graduação definidas
no PDI 2013-2017, o CIESA ofereceu diversos Cursos que possibilitaram a
continuidade de formação aos alunos egressos em nível stricto sensu e latu

sensu em áreas diversificadas do conhecimento com programas voltados para a
pesquisa e a docência universitária, bem como disponibilizou vagas a sociedade
em geral, como se observa no descritivo na Figura 35

FIGURA 35 – INVESTIMENTOS DE CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO CIESA
EM 2016
CURSOS

ALUNOS
EGRESSOS

Direito civil e processual civil

TOTAL
DE
ALUNOS
31

Direito do trabalho, processo do

27

08

11

04

10

trabalho e previdenciário.
Direito

público;

constitucional

e
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administrativo.
Direito penal e processual penal

15

07

Direito tributário e legislação de

20

09

MBA em auditoria fiscal e tributária

15

07

MBA em gestão de empresas e

20

05

48

15

Gestão estratégica empresarial

16

05

Gestão em gastronomia

26

18

Docência do ensino superior

16

06

25

02

Mestrado em direito (USP/CIESA)

20

05

TOTAL GERAL

289

impostos

negócios

Gestão de finanças, controladoria e
auditoria

Doutorado

em

direito

(UNIFOR/CIESA)

Fonte: Coordenação Pós Graduação/CIESA/2016

No ano de 2016 o CIESA contou com o efetivo de discentes de
2604 alunos, conforme o demonstrativo na Figura 36 . Pode-se observar
que os alunos em sua maioria buscam os Cursos de Graduação mas há
um número significativo de alunos que optam pela modalidade tecnológica
com menor duração mas com elevado nível de qualidade
FIGURA 36 – QUADRO GERAL DE ALUNOS CIESA
CURSOS
GRADUAÇÃO

DE

MAT

VESPERTI

NOTUR

TOTAL

UTI

NO

NO

ALUNOS

401

401

NO
ADMINISTRAÇÃO
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CIENCIA
COMPUTAÇÃO
CIÊNCIAS

DA

172

172

356

356

56

56

21

21

562

1033

25

25

CONTÁBEIS
CIÊNCIAS
ECONÔMICAS
RELAÇÕES
PÚBLICAS
DIREITO

160

311

PEDAGOGIA
TOTAL

2064

CURSOS
TECNOLÓGICOS
GASTRONOMIA

104

119

223

DESIGN DE MODA

41

32

73

32

32

LOGISTICA
GESTÃO
SEGURANÇA
PRIVADA
ORGANIZAÇÃO
SERVIÇOS
JUDICIÁRIOS
ESTÉTICA

DE

19

51

DE

E

44

70

26

26

72

116

COSMÉTICA
TOTAL

540

TOTAL GERAL DE

2604

ALUNOS/2016
FONTE: SECRETARIA ACADÊMICA CIESA/2016

A Biblioteca do CIESA em 2016 disponibilizou acervos em diferentes
formatos: livros impressos e eletrônicos, teses, dissertações e mono
grafias, periódicos impressos e eletrônicos, mídias em VHS, CD-ROM e
DVD distribuídos da seguinte forma:
FIGURA 37 – ACERVO BIBLIOTECA CIESA

ACERVO

ACERVO GERAL

ADQUIRIDOS EM
2016

LIVROS

40.655

237

18.659

75

PERÍODICOS

236

12

FASCÍCULOS

9856

80

TÍTULOS

DE

LIVROS

Fonte: Biblioteca CIESA/2017
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A Educação á distância no CIESA é uma modalidade de ensino que
contempla todos os cursos com a oferta de disciplinas de acordo com cada

especificidade, dessa forma foi garantido um processo de aprendizagem
completo, dinâmico e eficiente por intermédio de recursos tecnológicos a
partir da integração virtual no ambiente AVA dos alunos e os tutores por
disciplina, sendo:
FIGURA 38 – DISTRIBUIÇÃO DE DISCIPLINAS POR CURSO

FIGURA
PRESENCIAL

39

Cursos
Administração

Ciência da Computação
Ciência Contábeis
Design de Moda
Estética e Cosmética
Gastronomia
Direito
Segurança Privada

Curso

–

DISTRIBUIÇÃO

DE

ALUNOS

SEMI

Disciplinas
Metodologia da Pesquisa
Evolução das Ideias Sociais
Tecnologia e Sistemas
Metodologia da Pesquisa
Empreendedorismo
Metodologia da Pesquisa
Evolução das Ideias Sociais
Metodologia da Pesquisa
Metodologia da Pesquisa
Tecnologia e Sistemas
Empreendedorismo
Metodologia da Pesquisa
Metodologia da Pesquisa
Antropologia Jurídica e História do Direito
Tecnologia e Sistemas
Empreendedorismo
Qtd de Alunos

Administração
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Ciência da Computação

89

Ciência Contábeis

69

Design de Moda

42

Estética e Cosmética

73

Gastronomia

120

Direito

304

Segurança Privada

49

Total

806

FIGURA 40 – TITULAÇÃO DOCENTE CIESA 2016
TITULO
DOUTOR
MESTRES
ESPECIALISTAS
TOTAL

QUANTITATIVO
10
74
55
139

Fonte:RH/CIESA/2017

AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE

A avaliação institucional do CIESA, realizada pela CPA é analítica e
propositiva e buscou no Seminário de Avaliação deste ano de 2016
apresentar os parâmetros gerais dos indicadores de qualidade, bem como
consolidar uma cultura de manutenção de um processo avaliativo contínuo
no CIESA.
A CPA/CIESA após avaliar os resultados da avaliação referente ao
ano de 2016 propõe junto à direção do CIESA algumas possibilidades de
ações para 2017 conforme descrito na Figura 37 de modo à fortalecer
ações e programas realizados e potencializar as fragilidades identificadas
dando encaminhamento e buscando as possíveis intervenções que
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garantam a eficácia e a qualidade do ensino desejado e proposto nas
diretrizes e objetivos do PDI 2013-2017

FIGURA 40 – POSSIBILIDADES DE AÇÕES PARA 2017
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13

POSSIBILIDADES
Ampliar o acompanhamento e apoio ao egresso dos cursos no
mercado de trabalho
Melhorias no sistema de avaliação institucional para efetivar o
processo como cultural institucional de avaliação
Ampliação da oferta e divulgação de atividades institucionais, tais
como monitoria e pesquisa
Implementação de programas de Treinamento e melhoramento dos
cursos com disciplinas semipresencial
Parceria mais efetiva com a Ordem dos Advogados do Amazonas e
outros órgãos ligados às profissões jurídicas
a) Proposição medidas de natureza acadêmica que visem a melhoria do
processo ensino-aprendizagem
b)
c) Revisão do perfil de egresso do curso
d) Sugestão
quando
necessário,
de
alterações
curriculares,
submetendo-as ao CEPE.
e) Aprovação de programas e planos de ensino das disciplinas do curso,
bem como auxiliar a coordenação na supervisão do cumprimento da
carga horária e conteúdos e planejados para o alcance das
habilidades e competências
f)
g)
h) Resolução de problemas frente às demandas técnicas e
administrativas dos cursos.
i)
Intensificação da comunicação com os alunos egressos
Realização de Oficinas pedagógicas, por meio das disciplinas teóricopráticas;

14 a) Monitoramento para manter os conteúdos curriculares coerentes com
as Diretrizes Curriculares Nacionais;
15
16
17

Ações de identificação e discussão acerca das potencialidades dos
Cursos e as possíveis causas dos seus eventuais pontos fracos
Promoção contínua da conservação dos espaços físicos do CIESA
Ampliação do Estimulo a produção científica
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18
19

Ampliação e revitalização dos laboratórios específicos de acordo com
diagnóstico técnico
Ampliação da inclusão de mestres e doutores no quadro docente do
CIESA
No Seminário de Avaliação do CIESA/2016 foram apresentados os

dados de cada curso, que através de diagnóstico permitiu um
mapeamento de alguns dos indicadores de qualidade, conforme já
demonstrado nas apresentações descritas neste relatório.
Com

a

presença

dos

acadêmicos,

professores

e

corpo

técnico/administrativo, o evento teve como foco o compromisso com o
diálogo e com a apresentação de resultados. Na ocasião foram discutidos
o papel da auto avaliação e a importância da participação dos alunos na
avaliação institucional.
Nesse sentido os objetivos de 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

e sugerir ideias estratégicas e

orientadoras para o planejamento administrativo, pedagógico e de gestão,
foram alcançados
Em relação às apresentações dos Cursos do CIESA é notório, como
se observa nos gráficos apresentados neste Relatório que há um número
equilibrado de docentes em relação aos alunos.
O CIESA tem espaços físicos adequados para as aulas e goza de
alto prestigio na sociedade, conforme também pode ser observado nos
gráficos apresentados.
A CPA considera que a participação no Seminário de Avaliação do
CIESA/2016

atendeu as

diretrizes

propostas

para o número de

participantes, os quais se mostraram atuantes durante todo o evento, o
que nos referenda afirmar que a comunidade acadêmica teve interesse
em construir um processo de avaliação democrático e participativo.
No que se refere a auto avaliação institucional com o um todo a
mesma pode ser compreendida como um processo que foi possível
identificar que os objetivos propostos foram alcançados e as informações
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produzidas são capazes de contribuir para a gestão do CIESA e
consequentemente subsidiar ações de melhoria a serem implementadas.
Os resultados aqui apresentados e analisados em consonância com
os eixos avaliados permitem afirmar que o CIESA desenvolve um conjunto
de ações coerente com os princípios e diretrizes do PDI 2013-2017 que
fundamentam a qualificação do ensino, pesquisa e extensão e trazem um
cenário de melhorias visíveis, embora tenhamos a ciência de que ainda
existem dificuldades a serem superadas, mas as mesmas se caracterizam
como um desafio a ser enfrentado em 2017.
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