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1 INTRODUÇÃO 

Este relatório de Autoavaliação Institucional descreve os procedimentos 

e resultados da Autoavaliação Integral, coordenada pela CPA do CIESA, no 

ano de 2017, o registro e a análise das atividades desenvolvidas no PDI do 

CIESA 2013-2017, e, sobretudo utiliza as informações coletadas, como 

subsídios para a tomada de decisão e elaboração do Plano de Ações de 

Melhoria, tornando o processo avaliativo oportunidade para fortalecer a 

identidade institucional, cumprindo que dispõe o Sinaes,e as orientações da 

Nota Técnica INEPDAES/CONAES Nº 065. 

 O Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas-CIESA é 

mantido pela Sociedade Amazonense de Educação e cultura LTDA-SAMEC, 

pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob 

número 04.278.057/0001-08.O CIESA e a mantenedora estão situados na Rua 

Pedro Dias Lemes, nº. 203, no Bairro de Flores, município de Manaus, 

Amazonas. Tem seu estatuto inscrito no registro civil de pessoas jurídicas no 

cartório de Manaus, AM, sob número 493, livro A, sob o número de ordem 

27.752 e apontado pelo número 27.779, em 15/12/2010,o registro e 

AVERBAÇÃO da  ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.A 

SAMEC tem sua PERSONALIDADE JURÍDICA adquirida desde 27/08/1974,em 

virtude de seu primitivo registro lavrado naquela data sob o número de ordem 

1.567 do livro “A” nº 15 de pessoas jurídicas.   

O CIESA é recredenciado como Centro Universitário por meio da 

Portaria MEC Nº 346 de 05/05/2016, publicada no DOU de 06/05/2016 em 

2017,e ofertou  09 cursos de graduação, 13 cursos superiores de tecnologia e 

mais de 50 cursos de pós-graduação (MBA e especializações),e o Mestrado e 

Doutorado, sua missão é “EDUCAR COM QUALIDADE, VISANDO AO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA  OCIDENTAL  E AO 

BEM-ESTAR SOCIAL ”. 

O Relatório de Autoavaliação Institucional do CIESA referente ao ano de 

2017 foi elaborado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e apresenta o 

resultado final do processo de autoavaliação, descrevendo de forma 

consolidada e analítica as ações desenvolvidas pela CPA no ano de referência, 
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bem como a discussão do conteúdo relativo aos relatórios parciais anteriores, 

explicitando uma análise global em relação ao PDI e a todos os eixos do 

instrumento, de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão, e 

apresentando ainda um plano de ação de melhorias à IES. 

Reconhecemos que são desafiadores os caminhos a serem percorridos 

pela avaliação institucional, como mecanismo democrático e participativo, 

numa ação e aprendizagem coletiva, em busca da construção cotidiana de uma 

cultura de avaliação, comprometida com a qualidade e com os valores sociais.     

          Na medida em que convivemos e nos apropriamos de métodos mais 

eficientes e do tratamento e análise de dados, cuidando das questões com 

consciência de seus obstáculos, até o encontro dos resultados e de sua 

utilidade, lançando a mão de procedimentos metodológicos, que assegurem a 

lisura e confiabilidade, sem permitir a neutralidade, mas com criticidade e 

inventividade, certos de que tão somente a utilização de técnicas e de um 

trabalho criterioso não sobrevive sem o debate com os atores da academia, 

que estão a exigir um diagnóstico e respostas alternativas, sobre o presente e 

o futuro, na construção da universidade numa perspectiva acadêmica e política. 

Desdobrando-se numa multiplicidade de ações e procedimentos de 

caráter técnico, mas que devem atender as aspirações dos acadêmicos e as 

suas relações com o mundo acadêmico e com a sociedade, numa dimensão 

pedagógica no sentido ético-político e social. 

1.1 Contextualização e Inserção Regional 

 O Amazonas tem hoje uma área de 1.559.148,890 Km2 com população 

de 3,9 milhões de habitantes, com base na estimativa do IBGE para 2015. Sua 

capital, Manaus, concentra em torno de 60% dessa população, com mais de 

2,1 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 11 401,092 Km². Com 

baixa densidade demográfica no interior do Estado, a cidade de Manaus tem 

sido o lugar para onde fluem os fluxos migratórios do interior do Estado e de 

outros Estados da federação. Este contexto faz da cidade de Manaus a 7ª 

cidade do Brasil no ranking de população, e a projeção que temos é que até 

2020 seremos no Estado do Amazonas 4.477.266 habitantes. 
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Esse crescimento, conforme o IBGE aponta para novos desafios 

econômicos e sociais que implicarão em novas e volumosas demandas por 

serviços educacionais e pelo acesso a políticas públicas que possam contribuir 

para a qualidade de vida da população. Coaduna-se a esta perspectiva o 

posicionamento da Cidade de Manaus e da Região Norte no cenário 

econômico nacional, neste sentido a política de incentivos da Zona Franca de 

Manaus e o Pólo Industrial de Manaus, são importantes fontes propulsoras de 

desenvolvimento econômico para a região.  

Manaus é hoje a 6ª no ranking das cidades mais ricas do país, riqueza 

advinda em grande parte dos enormes recursos que movimentam a Zona 

Franca de Manaus e do PIM (Pólo Industrial de Manaus). Dados da Suframa 

atestam que em 2012 a ZFM, contava com um Setor Industrial consolidado e 

tecnologicamente avançado, formado por cerca de 690 empresas com projetos 

incentivados pelos órgãos de desenvolvimento do Estado do Amazonas e do 

Governo Federal, gerando mais de 500 mil empregos diretos e indiretos, 

principalmente nos segmentos de eletroeletrônicos, duas rodas e químico. O 

Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou faturamento de R$ 74,4 bilhões em 

2016, o que equivale a uma diminuição de 6,14% em relação ao valor obtido 

em 2015 (R$ 79,3 bilhões). Em dólar, os US$ 21.85 bilhões alcançados em 

2016 representaram uma queda de 9,28% na comparação com o ano anterior 

(US$ 24,08 bilhões). Especificamente no mês de dezembro de 2016, o valor 

apurado de R$ 6,4 bilhões (US$ 2.03 bilhões) representou um crescimento de 

10,6% em real (32% em dólar) em relação a dezembro de 2015, quando o 

faturamento mensal atingiu R$ 5,8 bilhões (US$ 1,54 bilhão). A mão de obra do 

PIM em dezembro foi de 85.889 trabalhadores, entre efetivos, temporários e 

terceirizados. Com os resultados consolidados de janeiro a dezembro, o ano de 

2016 encerrou com uma média mensal de 85.574 empregos. Além desses 

dados econômicos da indústria é importante destacar que o Estado do 

Amazonas, vem consolidando um importante Setor Comercial que continua em 

franca expansão, comercializando bens importados e nacionais, com elevado 

nível de emprego, e ainda, um Setor Agropecuário, que abriga projetos 

voltados às atividades de produção de alimentos, agroindústria, piscicultura, 

turismo, beneficiamento de madeira, entre outros, localizados na Região 

Metropolitana de Manaus.  
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 Esse intenso processo de desenvolvimento tem reflexos nos dados 

educacionais. As estatísticas do último censo do IBGE revelam um imenso 

contingente populacional oriundo do Ensino Médio, pressionando na busca 

pelo acesso ao ensino superior, pressionado os governos federal e estadual, 

assim como a iniciativa privada, para o atendimento desta demanda. O 

Amazonas possui 1.041.989 alunos matriculados na rede pública de ensino 

estadual e municipal, em 2017. Esse dado integra os resultados preliminares 

do Censo Escolar da Educação Básica de 2017. Já o acesso ao ensino 

superior saiu de 110.527, em 2012 para mais de 250 mil. Este crescimento de 

demanda e de oferta por educação formal em todos os níveis.  

O CIESA – Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, ao 

ser instalado na Amazônia Ocidental, em Manaus, cidade de confluência do 

Rio Negro com o Amazonas, reconhece a importância de ser um polo de 

desenvolvimento dessa região de fronteira econômica em que está inserido, 

contribuindo para a formação profissional e científica de sua comunidade, e 

acionando a consciência amazônica, no Centro da Amazônia Ocidental, com a 

finalidade de tornar-se um centro referencial das discussões dos problemas da 

Amazônia e das soluções que são exigidas pela sociedade desta parte do país. 

Esse é o compromisso político-educacional que o CIESA entende ter de 

assumir por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, e nas ações junto à 

sociedade por força das atividades que realize, reconhecendo que sua 

concepção institucional somente se completa à medida que dê ênfase à 

contemplação da própria região, encarando a necessidade de preservação das 

riquezas regionais e na razão em que favoreça o desenvolvimento sustentado 

da Amazônia Ocidental. 

Cabe ressaltar que o CIESA é a instituição educacional particular mais 

antiga do Estado do Amazonas ao lado da Universidade Federal. Seu olhar na 

área de abrangência da Amazônia Ocidental está voltado para Roraima e Acre. 

Assim, três desafios surgem como objetivos a serem perseguidos: 

A contemplação – reconhecimento do que é a região, do parque e dos 

recursos naturais que estão aqui à disposição do homem, dos danos já 

causados pelo Homem à Natureza, das perdas ocorridas e das formas de 

recuperação da região para ser objeto de atenção do mundo. 
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A preservação - impõe o reconhecimento das áreas já danificadas, de 

maneira que, sem prejuízo dos trabalhos dos estudiosos sobre a Amazônia, 

sejam os próprios amazônidas a estudarem esta área do Brasil. Como 

preservar, para que preservar como atender às necessidades da gente 

amazônida sem a destruição da natureza, tudo isto compõe um quadro 

desafiador que o CIESA pretende ter como meta de trabalho. 

O desenvolvimento sustentado da Amazônia Ocidental – deverá 

resultar do mergulho da Instituição no estudo das ciências aplicadas e da 

tecnologia ligadas à educação do povo, pois que, sem educação, no sentido 

mais estrito, não é possível erguer esta área do Brasil. 

Inserido nessa realidade, o CIESA, ciente de sua função social, tem por 

meta prioritária a solidificação da consciência amazônica, por meio da 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, uma vez que o 

desenvolvimento no modelo sustentável exigirá mudanças profundas no 

comportamento das comunidades, mediante o desenvolvimento de uma 

relação mais harmônica dos homens entre si e destes com a natureza e a 

sociedade. 

O CIESA é parte componente da comunidade regional. Nele estão 

refletidos todos os valores, interesses e contradições dessa comunidade. 

Assim, para dar conta da complexidade da sua inserção, ele deve conjugar 

dialeticamente sua dimensão de reflexão com sua dimensão de força 

transformadora, desenvolvendo ações que deem conta da sua missão na 

formação de quadros qualificados, na perspectiva da cidadania, da ciência e da 

técnica, buscando criar, adequar e difundir conhecimentos e cultura. 

Apesar dos fortes ventos globalizantes, não se podem deixar de lado os 

valores e formas de convivência microcomunitárias, em que cada comunidade 

deverá observar o mundo e observar-se nele, resgatando sua história e 

identidade para não perder-se em seus problemas particulares. Nesse sentido 

o universal deverá estar refletido em cada comunidade, construindo a riqueza 

cultural e social do futuro. 

Assim, a integração do CIESA com a sociedade ocorre a partir das 

relações do homem com a realidade amazônica, mediante um sistema aberto e 

plural de realimentação do processo de formação superior. 
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1.2 Comissão Própria de Avaliação do CIESA 

Missão: Promover o processo de autoavaliação do CIESA e os seus 

efeitos, envolvendo os seus atores e subsidiando a adequação de seus 

procedimentos para uma gestão eficiente e de qualidade. 

Valores: Integração, Fidedignidade nos resultados, Compromisso, 

Orientação, Autonomia, Aperfeiçoamento, Legitimidade, Criticidade, 

Articulação, Ética , Critérios, qualidade. 

Visão: Ser um canal de mudanças. 

 

1.3 Composição da CPA 

 
Marcos Viturino Souza de Jesus 
Representante de Técnico-administrativos– Presidente da CPA 
 
Carolina Sousa de Sá Leitão 
Representante de Docentes – Vice-Presidente da CPA 
 
Valbertone Carvalho de Araújo 
Representante de Docentes 
 
Janainny Sena de Carvalho 
Representante de Docentes 
 
Gilcirema Dinair Sena Corrêa 
Representante de Técnico-administrativos – Secretária da CPA 
 
Ida Carmem Lima dos Reis 
Representante de Técnico-administrativos 
 
Erika Magda Alves dos Santos 
Representante de Discentes 
 
Antonia Fernandes de Araújo Frota 
Representante de Discentes 
 
Fabiana Araújo Cabral 
Representante de Discentes 
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Gracimar de Moura Pedraça 
Representante de Egressos 
 
Washington Pinto Rego Filho 
Representante de Egressos 
 
Vandira Marcelo da Silva 
Representante de Egressos  
 
Solange Almeida Holanda Silvio 
Representante da Sociedade Civil Organizada 
 
Mario Jorge Siqueira Correa 
Representante da Sociedade Civil Organizada 

 

1.4 Planejamento Estratégico da AutoAvaliação do CIESA. 

 

Com a Nota Técnica Nº 65 INEP/DAES/CONAES,a CPA,assume uma 

função estratégica dentro do sistema de autoavaliação,desta forma define a 

sua missão,valores e visão,dentro do Programa de Avaliação,decerto  que ao 

criar uma visão com o propósito de “SER UM CANAL DE 

MUDANÇAS”,enfrenta os obstáculos e se compromete para que os resultados 

subsidiem a tomada de decisão e a construção do plano de melhorias.Os 

indicadores não são considerados uma medida soberana,única,.As ações 

estratégicas,a tomada de decisão,os processos de mudanças não são 

orientados somente pelos dados coletados,servem como critério de 

comparação,mas não implicam na gestão da instituição,não substituem a 

contextualização e a análise do gestor,como dizia o filósofo Bachelard”É 

PRECISO PENSAR PARA QUANTIFICAR,E NÃO QUANTIFICAR PARA 

PENSAR”. 

Então criamos e atualizamos os indicadores de qualidade,e usamos 

como referência,para a tomada de decisão como meios e não fins,desta forma 

relativisamos os resultados,respeitando o perfil do nosso aluno,as dificuldades 

de aprendizagem ,o perfil dos nossos professores na sua forma 

tradicional,consideramos o respeito e a credibilidade que a sociedade nutre 

pelo ensino do CIESA. Fullan e Hargreaves (2000) mostram que “é neste 
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sentido que  muitos  programas  de  mudança  induzida  fracassam:  pelo  fato  

de  se restringirem a questões técnicas, ignoram o contexto do mundo real para    

se  destinam”.   

Neste rumo, selecionamos os indicadores fundamentais, e definimos as 

metas e monitoramos os indicadores, alinhando as estratégias e ajustando-as 

quando se fizer necessário. 

Para o CIESA, o processo de avaliação não se limita a elaboração de 

diagnóstico, é um mecanismo que contribui para conhecermos a realidade dos 

cursos e da instituição, oportunizando a reflexão sobre o presente e as 

aspirações futuras fomentando as discussões sobre o caminho a trilhar,em 

busca do que queremos para o CIESA e a construção de um ritmo possível do 

que almejamos como mudanças,estabelecendo estratégias e o momento 

adequados, negociando mecanismos ou sequências de etapas e os princípios 

assumidos pela Instituição perante a comunidade acadêmica e a sociedade 

amazonense. 

 

1.4.1 Funções da CPA  

A CPA é responsável pela implantação e pelo desenvolvimento de 

processos de avaliação institucional, e tem como principais funções (Figura 

1): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Funções da CPA 
Fonte: CPA, 2017 
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1.4.2  Ações Estratégicas da CPA 

 

• Revisão do Regimento da CPA, tendo em vista a sua atuação a ser 

exigida nos indicadores de avaliação dos cursos; 

• CPA em ação: visita em salas de aula; incremento na campanha de 

sensibilização,professores e alunos conhecendo melhor a CPA; 

• Coleta e análise dos resultados;Disponibilidade dos membros  CPA,para 

execução do trabalho. 

• Seminário e debates; 

• Construção das ações de melhorias; 

• Revisão dos indicadores de qualidade. 

 .Manter a relação corpo a corpo com a comunidade 

 Criar alternativas de incentivo para melhorar a participação dos atores 

no processo de discussão dos resultados e propostas de melhoria no 

Seminário de autoavaliação. 

 Incentivar o envolvimento dos membros da CPA em suas atividades. 

 Conseguir pró-labore para os membros da CPA. 

 Aperfeiçoar os Indicadores de Qualidade do CIESA. 

 Melhorar as técnicas estatísticas da coleta e análise de dados. 

 Realizar reuniões regulares com a Mantenedora e os Gestores 

Superiores para tratar dos resultados da avaliação. 

 Ampliar a disponibilidade e o interesse dos funcionários técnico-

administrativos para as ações da CPA. 

 Aproveitar a Revista do CIESA para realizar e publicar estudos sobre 

questões levantadas no processo de autoavaliação. 

 Fortalecer a construção da cultura de autoavaliação em caráter 

permanente e formativo. 

 Incrementar a divulgação das ações realizadas a partir dos resultados 

da avaliação. 

 Manter e estimular a participação dos egressos na construção de 

melhoria do currículo. 
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 Criar estratégia de incentivo para que o docente utilize o resultado da 

avaliação para aprimorar a sua atuação. 

 Realizar reuniões regulares com a CPA. 

 
 
2 METODOLOGIA 

O Processo de autoavaliação do CIESA se constitui numa preocupação 

básica, tornando-se, sobremaneira, imprescindível posto que o propósito seja a 

melhoria qualidade da educação ofertada neste cenário contemporâneo 

marcado por mudanças econômicas, políticas e sociais se colocando como 

espaço privilegiado para a discussão dessas questões e em busca de 

caminhos que permitam encontrar soluções para o desenvolvimento da ciência 

a da tecnologia. 

 

2.1 Sistema de Avaliação Institucional 

O Sistema de Avaliação Institucional do CIESA, com base nos 

pressupostos acima declarados, na Legislação Nacional da Educação Superior 

e em suas normas internamente instituídas, configura-se na forma apresentada 

na figura (Figura 02) a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Sistema de Autoavaliação Insitucional do Ciesa 

Fonte: Programa de Autoavaliação do CIESA  
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O reconhecimento do processo de Avaliação Institucional como 

instrumento viabilizador da concretização dos compromissos firmados perante 

a sociedade representa uma metodologia que deve ser contínua, permanente, 

global e integradora. Um processo que admita o erro como possibilidade, 

construa pontes e não barreiras e promova o crescimento individual e assegure 

o indispensável sentido de evolução do conjunto institucional e de sua inserção 

social. 

Espera-se, dessa forma, com a participação da comunidade docente, 

discente e administrativa do CIESA e, ainda, da sociedade e seus segmentos 

mais afins com a Instituição, assegurarem a legitimidade do processo, além da 

construção conjunta do seu projeto pedagógico. 

 

2.1.1 Planejamento das ações 

Trata-se de colocar em prática a proposta de avaliação, respeitando-se 

os princípios e a concepção do programa, planejando e discutindo com os 

atores envolvidos uma estrutura que viabilize as ações a serem desenvolvidas 

por meio de estratégias específicas que subsidiem a coleta de dados e criem 

as condições necessárias que motivem a comunidade acadêmica para um 

comprometimento com as atividades avaliativas a serem desenvolvidas, 

visando à sustentação permanente do programa de avaliação. 

Sensiblização 

Compõe-se de quatro grandes ações inter-relacionadas, envolvendo a 

participação de toda a comunidade acadêmica, fazendo-se presente em todos 

os momentos do processo avaliativo. 

Ação 1: Informação/Divulgação 

Veículos: material informativo, homepage do CIESA, faixas, banners. 

Clientela: Comunidade Acadêmica. 

Atividades: 

 Divulgar o processo de sensibilização, calendário, encaminhamentos e a 

política; 

 Divulgar textos curtos para leitura e reflexão; 
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 Divulgar propostas da comunidade sobre a instituição e a vida 

acadêmica; 

 Veicular sugestões da comunidade educacional; 

 Confeccionar boletim informativo, folders, cartazes e faixas; 

 Confeccionar malas diretas. 

Ação 2: Fundamentação 

Veículo: Material de Estudo 

Clientela: Comunidade Acadêmica 

Atividades: 

 Organizar banco de material de estudo e pesquisa; 

 Organizar pequenos textos para leitura e reflexão para o informativo; 

 Subsidiar os grupos de estudos sobre a avaliação; 

 Organizar palestras e debates em nível geral, ou seja, aberta a todos os 

cursos; 

 Instrumentalizar a CPA para a verificação dos estudos; 

 Contribuir para a capacitação docente em avaliação pela realização de 

minicursos e divulgação de referencial bibliográfico específico; 

 Assessorar os demais grupos de trabalhos quanto à fundamentação 

teórica; 

 Instalar urnas nos diversos setores da instituição para recebimento de 

críticas e sugestões da comunidade acadêmica; 

 Analisar e catalogar dados e sugestões apresentadas. 

 Divulgar sugestões que se ajustam à questão da qualidade; 

 Formular questões reflexivas para o corpo docente. 

 

Ação 3: Interpretação 

Veículo: Palestras, debates, eventos. 

Equipe de Organização: CPA, Coordenadores de Curso e professores. 

Clientela: professores e alunos dos cursos. 

Função: 

 Realizar a semana do curso; 

 Promover palestras, debates; 
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 Promover eventos culturais; 

 Promover a avaliação dos cursos 

 Realização de grupos de estudo sobre a avaliação. 

Ação 4: Mobilização 

Canal/Veículo: Docentes, DCE. 

Equipe de Organização: Discentes, Docentes. 

Clientela: Corpo discente. 

Função: 

 Promover Encontros, Eventos, Seminários. 

 Dinamizar DCE; 

 Programar campanhas. 

 

2.1.2 Descrição e Periodicidade. 

O Sistema de Autoavaliação tem periodicidade anual, com verificação do 

desempenho global do CIESA e do grau de atingimento dos objetivos 

institucionais e de seus cursos, utilizando Questionário online de 

autopreenchimento por docentes, discentes, egressos e funcionários técnico 

administrativos, compreendendo os Subsistemas de Avaliação do Desempenho 

Global, de Avaliação de Gestão e de Avaliação dos Cursos.  

 Da reformulação imediata da metodologia e/ou conteúdo das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão e dos elementos que compõem os Indicadores 

de qualidade para o ensino superior. 

O ENADE é aplicado pelo INEP/MEC, por meio de um questionário 

respondido e exame realizado pelos discentes cadastrados pela Instituição, e 

feita à análise dos Relatórios emitidos pelo INEP com vistas a revisões e 

reformulações nos planos de aprendizagem e dos vários cursos do CIESA. 

Complementa a Avaliação Institucional o Sistema de Acompanhamento 

de Egressos aprovados pela Portaria DG nº 02 de 21/09/00, que tem por 

objetivo avaliar periodicamente os ex-discentes do CIESA, através de seu 

desempenho no mercado de trabalho e da contribuição comunitária e política  à 

sociedade amazonense. 
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Utiliza, no seu processo de avaliação institucional, um sistema 

informatizado que possibilita o levantamento de informações e a apresentação 

dos dados em tempo real, a partir de um conjunto de informações anuais já 

registradas no banco de dados do portal acadêmico, possibilitando gerar uma 

série de dados requisitadas pela Comissão Própria de Avaliação, permitindo o 

necessário feedback e auxiliando o planejamento de suas atividades fins com 

mais precisão e segurança. 

A seguir, os dados coletados são processados e disponibilizados no 

portal acadêmico, contendo os dados estatísticos e gráficos demonstrativos 

dos indicadores avaliados nos vários níveis hierárquicos, compatibilizados com 

o organograma da instituição, comparando as Coordenações de Curso, os 

Cursos de determinada Coordenação, docentes de um componente curricular e 

turmas de um docente. 

O sistema permite a visualização e impressão de diversas telas 

comparativas, permite acesso compartilhado e ilimitado pela web em diferentes 

níveis de acesso com privilégios específico correspondente a função 

desempenhada pelo operador, que poderá ter bloqueada algumas consultas 

que não correspondem ao seu grau de responsabilidade. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

    Partindo do pressuposto de que a proposta avaliativa do CIESA é 

qualitativa, perseguimos a resposta para a instituição que queremos,portanto o 

que queremos avaliar,fazendo uma reflexão conjunta sobre a pertinência das 

informações coletadas,procurando direcionar o que é importante para os atores 

que fazem a academia e quais as implicações para a tomada de decisão na 

perspectiva de qualidade.   

 

3.1 Dados e informações pertinentes a cada um dos cinco eixos 

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

METAS 
2017 

DESCRIÇÃO DA 
META 

METAS/RESULTADOS ANÁLISE DA META 

 
 

META 1 

Manter atualizados os 
PPCs dos cursos sua 
integração com o PPI 

18 PPCs atualizados e 
integrados ao PPI e PDI 

Todos os Projetos Pedagógicos 
de Curso guardam coerência com 

o PDI 2013-2017 quanto ao 
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e PDI do CIESA referencial teórico metodológico, 
princípios, diretrizes, abordagens, 

estratégias e ações 
 
 

META 2 

Garantir o 
funcionamento dos 
NDEs dos cursos 
como núcleo de 

gestão acadêmica, 
com papel consultivo, 

com a 
responsabilidade de 

acompanhar e avaliar 
o PPC. 

 
 
 

18 NDEs em 
funcionamento 

 
Os NDEs dos Cursos do CIESA 
funcionam com a participação 

representativa de docentes ativos 
nos cursos. Este órgão coletivo é 

deliberativo, com funções de 
assessoramento didático-
científico e administrativo. 

META 3 Implementar o 
Sistema Semestral 
em substituição ao 

Regime Seriado 
Anual 

01 Projeto adiado para o 
ano de 2018 

Meta a ser implementada em 
2018 

 
 
 
 

META 4 

 
 
 
 

Promover Seminário 
de Avaliação 
Institucional 

 
 
 
 

01 Seminário realizado 

O Seminário se constituiu como 
um momento de apresentar aos 
alunos, professores e técnico-

administrativos os resultados do 
ano de 2017 e ouvir suas opiniões 
sobre o CIESA. O diálogo entre a 

comunidade acadêmica 
caracterizou-se como importante 
processo avaliativo para ampliar 

as melhorias da Instituição. O 
público participante foi de 1088 
pessoas, sendo 68 professores, 
985 alunos, 08 coordenadores e 

27 técnico-administrativo. 
 
 

META 5 

Acompanhamento do 
PDI pela CPA 

01 Plano de 
Desenvolvimento 

Institucional 
acompanhado 

A autoavaliação 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. 
META 6 Promover e garantir a 

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

01 Avaliação realizada 
nos 11 cursos do CIESA 

em 2017 

Todos os Cursos do CIESA 
elaboraram diagnóstico referente 

ao ano de 2017, buscando 
identificar 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 Autoavaliação 

META 7  
 
 

Realizar 
sistematicamente a 

 
 
 
 
 

O CIESA promoveu a análise e a 
discussão dos resultados da 

avaliação da CPA em 2017, a fim 
de produzir melhorias contínuas 

nos cursos, seguindo diretrizes do 
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auto avaliação 
institucional, visando 

alcançar  
satisfatoriamente os 
índices de qualidade 

e a construção da 
cultura da avaliação 

institucional 

 
 

01 Programa 
desenvolvido em 2017 

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 
META 8 Elaborar e postar no 

e- MEC o relatório de 
autoavaliação do 

CIESA anualmente 

01 Relatório elaborado e 
postado no MEC 

No prazo determinado pelo MEC 
foi postado o relatório de 

autoavaliação institucional – 
versão parcial de 2017 

META 
09 

Consolidar o sistema 
de acompanhamento 

dos PPCs 

01 Projeto de 
acompanhamento 

Efetivado 

Foram acompanhados 18 PPCs 
de modo que o mesmo norteou a 

gestão de cada curso e sua 
consonância com o PDI 

META 
10 

 
 
 

Aumentar os índices 
dos indicadores de 

qualidade IGC e 
CPCs 

 
IGC dos anos de 2015, 

2016 e 2017 
apresentam-se 

satisfatórios com 
conceito 3; os CPC´s 
dos cursos avaliados 

nos anos de 2015, 2016 
e 2017 obtiveram 

conceitos satisfatórios 
com nota 3 

 
 

 
 
 

O IGC do CIESA manteve-se no 
conceito 3. 

Os CPC de curso avaliados em 
2015, 2016 e 2017, obtiveram 

conceito satisfatório com nota 3 
 
 

 

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

METAS 
2017 

DESCRIÇÃO DA 
META 

METAS/RESULTADOS ANÁLISE DA META 

META 1 Promover a 
integração entre o 

CIESA e a 
Comunidade e o 

mundo do trabalho 

01 Projeto Foi desenvolvido 1 Projeto com as 
Escola de Ensino Fundamental 
Osvaldo sobreira, no entorno do 

Ciesa,  com o objetivo de 
empoderar a comunidade em 

possibilidades de renda através de 
palestras educativas, 

oficina de customização de 
camisas e conscientização 

ambiental por meio do 
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reaproveitamento de tecido para 
confecções de bijuterias, além de 

oficina gastronômica. 
 

META 2 Apoiar a  formação  
de  Empreendimentos 

em comunidades 
carentes e ou do 

entorno do CIESA. 

10 projetos Os 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 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 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 2017 com as seguintes 
atividades: 
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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 na EMEI 

Osvaldo Sobreira. Cursos 
Envolvidos: Design de Moda, 

Estética e Cosmética, e 
Gastronomia 

Ações realizadas: 
1. Design de Moda: 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: 

 distribuição de kits de lanche). 
 
 

META 4 Implantar e 
desenvolver a coleta 
seletiva no CIESA 

01 Projeto Meta a ser implementada em 2018 
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 
 

METAS 
2017 

DESCRIÇÃO DA 
META 

METAS/RESULTADOS ANÁLISE DA META 

META 1 Desenvolver 
mecanismos de 

fomento à cultura de 
extensão 

02 Projetos realizados Os projetos tiveram como 
resultado um conjunto de ações 

processuais e contínuas, de 
caráter educativo, social, cultural, 

científico e tecnológico 
META 2 Incrementar as visitas 

técnicas dispondo-as 
no PPC dos Cursos 

18 projetos 
incrementados 

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 3 Constituir e 
implementar a 

Empresa Júnior 
multidisciplinar do 

CIESA 

 
 

01 projeto 

 
 

Meta a ser implementada em 2018 

META 4 Dar continuidade a 
participação da 
Incubadora do 

SEBRAE 

 
03 projetos 

 
Meta a ser implementada em 2018 

META 5 Reativar os Jogos de 
Empresa nos cursos 
de Administração, 

Ciências Contábeis e 
de Economia. 

 
 

03 projetos 

 
 

Meta a ser implementada em 2018 

META 6  
 

Ampliar a atuação do 
Núcleo de Prática 

Jurídica do curso de 
Direito 

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. 
As atribuições do Laboratório 

Jurídico e do Escritório de 
Assistência Judiciária estão 

devidamente regulamentadas em 
documento próprio 

META 7  
 

 
 

Em todos os cursos ocorreu 
estímulo à participação dos alunos 
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Promover e participar 
de Feiras e Eventos 

Temáticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 projetos de eventos 
temáticos realizados 

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 2017 foi realizado: 
a) 2ª Semana de Socialização 

e Integração Educacional 
dos Cursos de 

Gastronomia, Design de 
Moda e Estética e 

Cosmética 
b) 1º Cine Juris 2017 
c) 2º Cine Juris 2017 
d) 3º Cine Juris 2017 

e) XII Fórum do Curso de OSJ 
f) Seminário de Contabilidade  

g) 9ª Mostra de Moda e 3º 
Encontro de Egressos 

h) III Feira Gastronômica 
i) IX Mostra Científica do 

Curso de Direito 
j) Encontro de Egressos de 

Estética e Cosmética 
k) XI Semana de Informática 
l) VIII Jornada de Estética e 

Cosmética 
m) III Encontro de Egressos de 

Gastronomia 
n) I Mostra Científica dos 

Cursos Tecnológicos 
o) Mostra de Iniciação 
Científica de Administração 
p) XI CIESA Fashion 

q) Semana Acadêmica de 
Segurança Privada 

r) 2º. Simpósio de Estética 
s) I Encontro de Egressos do 

Curso de Direito 
t) XI Meeting de Relações 

Públicas 
u) XV Fórum de Economia da 

Amazônia 
v) X Simpósio de Segurança 

Privada 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O CIESA faz o monitoramento do 
Programa de Acompanhamento de 
Egressos pelo endereço eletrônico 

www.avaliacao.net/cgi-
bin/leexaluno.exe?INST=CIESA e, 
também, divulga o programa junto 
aos ex-alunos mantendo os dados 

http://www.avaliacao.net/cgi-bin/leexaluno.exe?INST=CIESA
http://www.avaliacao.net/cgi-bin/leexaluno.exe?INST=CIESA
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META 8 

 
 

Incrementar o 
Programa de 

Acompanhamento de 
Egressos 

 
 

01 Programa 
implantado e 
efetivamente 

funcionando nos 
Cursos do CIESA 

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 
Garantir no 
orçamento o 

investimento em 
bolsas de pesquisa e 

de extensão 

01 Programa  
 

Meta a ser implementada em 2018 

META 
10 

Consolidar o Núcleo 
de Pesquisa e de 

Extensão do CIESA 
em suas linhas de 

pesquisa e de 
extensão 

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 2017 

META 
11 

Realizar  estudos  de  
viabilidade  para  a 

implantação de novos 
cursos de graduação, 

tecnológicos e 
sequenciais 

01 estudo/ano realizado Estudo foi realizado tendo 
identificada que a conjuntura 

economia do País neste ano de 
2017 apontou para a inviabilidade 
de ampliação para a implantação 

de novos cursos no CIESA 
META 

12 
Consolidar parcerias 

com outras 
instituições para o 

desenvolvimento do 
ensino, pesquisa e 

extensão. 

16 eventos (Fóruns e 
exposições) realizados 

No ano de 2017 foram realizadas 
os seguintes eventos em parceria 

com outras Instituições: 
a)   Feira do Estudante do 

Amazonas; 
b) VIII Jornada de Estética e 

Cosmética; 
c) Seminário de Contabilidade 

d) Mesas Redondas de Ciências 
Econômicas 

e)  XI Meeting de Comunicação 
Social – Relações Públicas 

e) XII Fórum do Curso de OSJ 
f) Seminário de Contabilidade  

g) 9ª Mostra de Moda e 3º 
Encontro de Egressos 

h) III Feira Gastronômica 
i) XI Semana de Informática 

 
j) III Encontro de Egressos de 

Gastronomia 

http://www.avaliacao.net/egressos
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k) XI CIESA Fashion 
l) Semana Acadêmica de 

Segurança Privada 
m) 2º. Simpósio de Estética 

n) I Encontro de Egressos do 
Curso de Direito 

o) XI Meeting de Relações 
Públicas 

p) XV Fórum de Economia da 
Amazônia 

q) X Simpósio de Segurança 
Privada 

META 
13 

Incentivar a produção 
acadêmica por meio 

de publicações. 
Manter a Editora do 

CIESA. 

01 revista técnico 
científica do CIESA 

com publicação on line 
semestral publicadas 

A revista eletrônica do CIESA é 
um exemplo da forma como a 

Coordenação, Docentes e 
Discentes e incentiva a produção 

de trabalhos, orientando e 
monitorando sua submissão e 
publicação. Neste ano de 2017 

foram publicados 13 artigos 
científicos 

META 
14 

Incrementar a forma 
de ingresso no CIESA 

01 concurso anual 
realizado 

2 Todas as modalidades de ingresso 
foram revistas e implementadas e 

no que concerne a forma de 
ingresso por concurso anual foi 
realizado o Sistema Macro de 

vestibular. 
 

3 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; 
 

4 Transferência – quando o aluno 
oriundo de outra IES, no decorrer 
do curso de graduação, solicita 

transferência por meio de 
solicitação de vaga. 

 
5 Portador de Diploma de Curso 

Superior – pode ser admitido por 
meio de processo seletivo 
especial, aberto por edital. 

 
6 Seleção por Desempenho Escolar/ 

ENEM – por meio do resultado do 
Enem, 

META 
15 

Melhorar o 
desempenho didático-

pedagógico dos 
docentes 

10 cursos com 
desempenho didático-

pedagógico dos 
docentes revisado e 

A Política de ensino foi revisada e 
analisada no que se refere ao 
direcionamento das práticas 
interdisciplinares nas ações 
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avaliado 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 

2017 

Curso 

Carga 
Horária 
Total do 
Curso 

Carga 
horária 

de 
disciplin

as 
Semi-

presenci
ais 

Percent
ual 

Administra
ção 3650 160 4,38% 

Direito 4550 400 8,79% 

Computaç
ão 

3608 320 8,87% 

Moda 1870 80 4,28% 

Gastrono
mia 2120 80 3,77% 

Estética e 
Cosmética 2700 240 8,89% 

Contábeis 3640 160 4,40% 

Seguranç
a Privada 2090 160 7,66% 
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O ensino Semi Presencial no ano 
de 2017 foi implantado em todos 

os cursos com os resultados 
abaixo descritos: 

 
 

OSJ 1860 80 4,30% 

META 
18 

Consolidar a política 
de fomento e 

incentivo à Pesquisa 
no CIESA 

02 eventos/ ano 
realizados 

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 

08 Jornadas realizadas Com o objetivo de apoiar e 
divulgar a produção científica no 

CIESA diversas modalidades 
foram realizadas: 

 
a) XII Fórum do Curso de OSJ 

b) IX Mostra Científica do 
Curso de Direito 

c) XI Semana de Informática 
d) VIII Jornada de Estética e 

Cosmética 
e) I Mostra Científica dos 

Cursos Tecnológicos 
f) Mostra de Iniciação 
Científica de Administração 

g) Semana Acadêmica de 
Segurança Privada 

h) XV Fórum de Economia da 
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Amazônia 
 

META 
21 

Promover Seminário 
de Integração entre o 
Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão 

13 encontros 
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 2017: 
 

a) XII Fórum do Curso de OSJ 
b) Seminário de Contabilidade  

c) III Feira Gastronômica 
d) IX Mostra Científica do 

Curso de Direito 
e) XI Semana de Informática 
f) VIII Jornada de Estética e 

Cosmética 
g) I Mostra Científica dos 

Cursos Tecnológicos 
h) Mostra de Iniciação 
Científica de Administração 

i) Semana Acadêmica de 
Segurança Privada 

j) 2º. Simpósio de Estética 
k) XI Meeting de Relações 

Públicas 
l) XV Fórum de Economia da 

Amazônia 
m) X Simpósio de Segurança 

Privada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

META 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover a Mostra de 
Extensão do CIESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 por ano 

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 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 2017 foram 
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realizados os seguintes eventos: 
a) VIII Jornada de Estética e 

Cosmética; 

b) Seminário de Contabilidade 

c) Mesas Redondas de 
Ciências Econômicas 

d) XI Meeting de 
Comunicação Social – 
Relações Públicas 

e) XII Fórum do Curso de OSJ 

f) Seminário de Contabilidade  

g) 9ª Mostra de Moda  

h) III Feira Gastronômica 

i) XI Semana de Informática 

j) III Encontro de Egressos de 
Gastronomia 

k) XI CIESA Fashion 

l) Semana Acadêmica de 
Segurança Privada 

m) 2º. Simpósio de Estética 

n) I Encontro de Egressos do 
Curso de Direito 

o) XI Meeting de Relações 
Públicas 

p) XV Fórum de Economia da 
Amazônia 

q) X Simpósio de Segurança 
Privada 

r) Participação da extensão 
de projetos e ações de 

Responsabilidade Social 

META 
23 

Promover as 
Semanas Temáticas 

dos Cursos 

13 Semanas temáticas 
realizadas   

As Semanas Temáticas dos 
Cursos do CIESA que são 

descritas no calendário acadêmico 
objetivam proporcionar aos alunos 
oportunidades para que ele amplie 
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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) XII Fórum do Curso de OSJ 
b) Seminário de Contabilidade  

c) 9ª Mostra de Moda  
d) III Feira Gastronômica 
e) IX Mostra Científica do 

Curso de Direito 
f) XI Semana de Informática 
g) VIII Jornada de Estética e 

Cosmética 
h) I Mostra Científica dos 

Cursos Tecnológicos 
i) Mostra de Iniciação 
Científica de Administração 

j) Semana Acadêmica de 
Segurança Privada 

k) XI Meeting de Relações 
Públicas 

l) XV Fórum de Economia da 
Amazônia 

m) X Simpósio de Segurança 
Privada 

META 
24 

Promover o encontro 
com os docentes 

anualmente 

01 evento/ano 01 evento realizado por cada 
Curso do CIESA em 2017 

META 
25 

Fomentar a 
participação discente 
em eventos técnicos 
científicos e culturais 

03 eventos com 
participação docente 

efetivado 

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 
META 

26 
Apoiar o 

desenvolvimento de 
atividades extraclasse 

 
 
 
 
 
 

01 Programa efetivado 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 
não-obrigatórios devidamente 
registrados de acordo com a 

regulamentação de estágios de 
Cada Curso; e participação em 

atividades voluntárias  de 
extensão, pesquisa, iniciação 

científica e monitoria. 
META Ampliar a participação 01 Programa No âmbito dos cursos do CIESA a 
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27 do discente no CIESA desenvolvido 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. 

 
 
 

META 
28 

Aperfeiçoar e 
socializar as práticas 

pedagógicas 

01 Programa 
desenvolvido 

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

habilidades e 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 
META 

29 
Promover e garantir 

apoio pedagógico aos 
discentes 

01 Projeto desenvolvido Nos termos do PDI o discente é 
estimulado a pesquisa desde o 

primeiro ano realizando 
apresentação e defesa de banner 

e artigo científico 
META 

30 
Desenvolver pesquisa 

sobre o perfil 
socioeconômico 

educacional 

01 Projeto Meta prevista para 2018 

META 
31 

Participar em eventos 
educacionais em 

parceria 

01 projeto/ano 
realizado 

1.   Feira do Estudante do 
Amazonas; 

2. VIII Jornada de Estética e 
Cosmética; 

3. Seminário de Contabilidade 
4. Mesas Redondas de 

Ciências Econômicas 
5.  XI Meeting de 
Comunicação Social – 

Relações Públicas 
e) XII Fórum do Curso de OSJ 
f) Seminário de Contabilidade  

g) 9ª Mostra de Moda e 3º 
Encontro de Egressos 

h) III Feira Gastronômica 
i) XI Semana de Informática 

 
j) III Encontro de Egressos de 

Gastronomia 
k) XI CIESA Fashion 

l) Semana Acadêmica de 
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Segurança Privada 
m) 2º. Simpósio de Estética 

n) I Encontro de Egressos do 
Curso de Direito 

o) XI Meeting de Relações 
Públicas 

p) XV Fórum de Economia da 
Amazônia 

6. X Simpósio de Segurança 
Privada 

META 
32 

Realizar Projetos de 
pesquisa com 

integração entre 
docentes que atuam 
na graduação e na 

pós-graduação 

01 Projeto As atividades de ensino e 
pesquisa se interligam com a 

comunidade por 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. 
 

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 

Para as ações das práticas 
direcionadas às relações étnico-

raciais, 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 
META 

34 
Garantir a inserção de 
metodologias ativas 

nos planos de ensino 

18 cursos com 
propostas de 

metodologias ativas 

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 
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flexibilidade e da contextualização 
META 

35 
Realizar ações pró 

ENADE 
 

Ações Pró ENADE 
realizadas 

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 pró-ENADE: 
a) Definiu estratégias de 
atuação da universidade no 

processo; 
b) Elaborou junto aos Cursos 

participantes um calendário 
de ações que foram 

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. 
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EIXO 4 – POLÍTICA DE GESTÃO 
 

METAS 
2017 

DESCRIÇÃO DA 
META 

METAS/RESULTADO
S 

ANÁLISE DA META 

META 1 Promover a 
qualificação e 

capacitação dos 
Docentes e do 

pessoal Técnico- 
Administrativo 

01 Plano de 
Capacitação realizado 

A qualificação docente e dos técnico 
administrativos proporcionou a 

elevação da formação continuada 
visando atingir a excelência, em 

2017 estão em processo de 
qualificação: 

09 professores em capacitação 
stricto sensu, sendo 04 mestrandos 

e 05 doutorandos 
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 com 
09 professores em capacitação 

stricto sensu, sendo 04 mestrandos 
e 05 doutorandos 

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 2017 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, 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 2017 o CIESA disponibilizou  os 

seguintes Cursos de Pós – 
Graduação: 

Direito Civil e Processual Civil 
Direito Tributário e Legislação de 

Impostos 
Direito do Trabalho, Processo do 
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Trabalho e Previdenciário 
Direito Público: Constitucional e 

Administrativo 
Direito Penal e Processual Penal 

Docência do Ensino Superior 
Educação Especial Inclusiva 
Especialização em Gestão 

Estratégica Empresarial 
Especialização em Gestão 

Estratégica e Econômica de 
Negócios 

Especialização em Gestão de 
Finanças, Controladoria e Auditoria 

Especialização em Gestão de 
Segurança Corporativa 

Especialização em Negócios de 
Moda: Gestão, Marcas e Coleções 
MBA Executivo em Auditoria Fiscal 

e Tributária 
MBA Executivo em Controladoria e 

Finanças 
MBA Executivo em Gestão de 

Empresas e Negócios  
MBA Executivo em Gestão de 
Logística, Projetos e Produção  
MBA Executivo em Marketing, 

Popaganda e Gestão Comercial  
MBA Executivo em Gestão de 

Pessoas, Recursos Humanos e 
Coaching   

Mestrado em Direito (USP/CIESA) 
Doutorado em Direito 

(UNIFOR/CIESA) 
META 4 Promover e garantir a 

permanência e a 
promoção dos 

Discentes. Captação 
de alunos, retenção, 
orientação financeira. 

01 Projeto/ano Promoção de tabela de descontos 
de bolsas para professores e 

dependentes com concessão de 
25%, 30%, 50% e 100% 
01 colaborador com 25% 
01 colaborador com 30% 

09 colaboradores com 50% 
07 colaboradores com 100% 

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 

 
 
 
 
 
 

01 Pl ano/ano 

 
 

Planejamento Financeiro elaborado 
anualmente; 

Transparência da gestão 
orçamentária; 

Processo de capacitação de 
recursos próprios da IES; 

Inadimplência superior a 30%; 
Aplicação do percentual dos 

recursos financeiros na ampliação 
do acervo bibliográfico e na 

capacitação docente; Política de 
definição do preço das 
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EIXO 5 –INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

METAS 2016 DESCRIÇÃO DA 
META 

METAS/RESULTADO
S 

ANÁLISE DA META 

META 1 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 
2017 

Escadas de incêndio; 
02 Estações de 

Tratamento de Esgoto; 
Instalações das 

Estações de Tratamento 
de Esgoto; 

Construção do Muro; 
Malhas Farady; 

Reforma de salas de 
aula do bloco D; 

Reforma dos quadros 
elétricos dos blocos A, B, 

C e D; 
Manutenção das 

subestações dos blocos 
A e D; 

Substituição de 
lâmpadas de LED do 

bloco D; 
META 2 Aprimorar o acesso a 

Internet no CIESA 
01 Projeto A IES possui 05 

laboratórios de 
informática com 145 

máquinas; 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 

 
META 3 Ampliar o acervo 10% ao ano O acervo bibliográfico 

extensão e) 0,5% 
para apoio à 

participação docente 
e discente em 

eventos científicos 

mensalidades e dos descontos dos 
cursos; Definição das taxas 

escolares. 
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bibliográfico disponibilizado 
compreende as 

referências indicadas 
como referencias 

básicas e 
complementares a 

contento.  
A Biblioteca fechou o 

ano de 2017 com 42.292 
exemplares no acervo de 

livros, onde 1637 
exemplares foram 
inseridos em 2017; 

A Biblioteca fechou o 
ano de 2017 com 18.810 

títulos de livros, onde 
151 títulos foram inserido 

em 2017; 
A Biblioteca fechou o 
ano de 2017 com 15 

periódicos renovados, 
sendo 10 do Curso de 
Direito, 2 do Curso de 

Estética e Cosmética e 3 
do Curso de Segurança 

Privada. 
A Biblioteca fechou o 

ano de 2017 com 9939 
fascículos, onde 83 
foram inseridos em 

2017; 
A Biblioteca fechou o 
ano de 2017 com 239 
títulos de periódicos. 

 
 

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 

O2 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 2017 com 42.292 
exemplares no acervo de 

livros, onde 1637 
exemplares foram 
inseridos em 2017; 

A Biblioteca fechou o 
ano de 2017 com 18.810 

títulos de livros, onde 
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151 títulos foram inserido 
em 2017; 

A Biblioteca fechou o 
ano de 2017 com 15 

periódicos renovados, 
sendo 10 do Curso de 
Direito, 2 do Curso de 

Estética e Cosmética e 3 
do Curso de Segurança 

Privada. 
A Biblioteca fechou o 

ano de 2017 com 9939 
fascículos, onde 83 
foram inseridos em 

2017; 
A Biblioteca fechou o 
ano de 2017 com 239 
títulos de periódicos. 

 
 

 

3.2 Análise dos dados e das informações 

     Ao disponibilizar os dados com análise desta comissão, pensamos em 

contribuir para a formulação de juízos de valor, que possam incidir na tomada 

de decisão dos gestores, visando o aprimoramento e o desenvolvimento dos 

processos, que se inserem à dinâmica institucional. 

 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

Os gráficos do Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional nos 

mostram que, durante o período de 2015, 2016 e 2017, houve um aumento 

significativo na avaliação para os parâmetros Bom e Ótimo, destacando um 

crescimento do ano de 2016 para 2017. O CIESA é uma Instituição em 

contínuo e dinâmico processo de evolução e desenvolvimento no cumprimento 

da sua missão e na realização dos seus objetivos e metas. Encontra-se, 

atualmente, em um processo de reflexões e revisões de sua expansão, de seus 

cursos de graduação e pós-graduação, reavaliando suas políticas educacionais 

de ensino e de extensão, da própria estrutura organizacional e funcional 

visando um salto de qualidade. Com isso, seu prestígio junto à Sociedade traz 

índices satisfatórios na avaliação. Outro ponto importante diz respeito a 

Avaliação Institucional e como ela é realizada no CIESA. A Avaliação está 
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diretamente vinculada à qualidade e assim exige que alunos, professores, 

funcionários técnico-administrativos, ex-alunos e representantes da sociedade 

civil organizada informem sobre a relevância do ensino e a adequação do 

mesmo ao mercado de trabalho, sobre as ações direcionadas para a 

investigação científica e a extensão, sobre a responsabilidade social e a 

infraestrutura. Os resultados da Avaliação Institucional, depois de consolidados 

e analisados pela CPA, são apresentados aos dirigentes da instituição, como 

propostas de melhorias, que visam aprimoramento constante. A autoavaliação 

é tida como mecanismo auxiliar no planejamento e gestão, uma vez que aponta 

em quais áreas e setores há mais fragilidades. A partir de suas atividades, a 

CPA estabelece propostas que definem o trabalho a ser realizado. Os relatórios 

de Propostas de Melhorias são construídos pela CPA com base nos resultados 

estatístico da Avaliação Institucional. Após a construção, é divulgado pro meio 

do site institucional. Os resultados são discutidos com os membros da 

comunidade externa da CPA, de modo que pudessem representar outro canal 

de divulgação externa da Avaliação Institucional. Com isso, torna-se de 

conhecimento de toda a comunidade acadêmica a importância da avaliação e a 

necessidade da participação de todos os setores para melhoria da IES. 
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Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 

Para o Eixo 2- Desenvolvimento Institucional, os resultados mostram 

que a melhor avaliação ocorreu em 2015 para o parâmetro Bom, porém, 

percebe-se um crescimento para as avaliações Ótimo e Excelente durante o 

período analisado (2015-2017). O planejamento é o método adotado como 

recurso técnico para manter sua gestão acadêmico-administrativa eficaz e 

reside nas competências relacionadas com a definição e aprovação de uma 

política educacional factível. O Desenvolvimento Institucional é um processo 
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democratizado e os participantes do mesmo são integrantes da comunidade 

acadêmica que atua através dos seus órgãos colegiados, com representantes 

dos segmentos discente, docente e administrativo. Essa forma de gestão 

compartilhada demonstra o compromisso que a IES tem com as estruturas de 

representação, decisão e de gestão nas esferas integrantes da sua estrutura 

organizacional. O planejamento das atividades inclui estratégias que 

direcionam a maneira como deve ocorrer a expansão e melhoria de seus 

cursos e qual deve ser o conjunto de ações no campo acadêmico. Envolvem, 

também, ações realmente capazes de gerar o desenvolvimento dos recursos 

humanos, da biblioteca, da informática, das instalações físicas, com vistas à 

consolidação do sistema educacional da Instituição comprometida com os 

padrões de qualidade. 

As atividades extensionistas desenvolvidas pelo CIESA são planejadas 

para estarem sempre associadas ao ensino e voltadas para a comunidade 

local, de forma a representar uma desejada transferência de conhecimentos e 

criar impactos sociais, técnicos e culturais positivos. O PDI orienta as decisões 

e ações tanto da gestão acadêmica quanto da administração da instituição, 

onde incorpora a concepção educacional centrada na formação integral 

consistente, formação teórica acompanhada do desenvolvimento de 

habilidades e competências em estreita unidade entre teoria e prática, sólida 

formação ética, compromisso social e político dos estudantes, tendo em vista a 

participação no desenvolvimento e transformação da sociedade brasileira. A 

integração entre o PDI e as atividades científicas, de inclusão social, Direitos 

Humanos, Responsabilidade Social, dentre outros, mostra que o CIESA se 

preocupa com o apoio social e o atendimento às demandas sociais 

apresentadas pela comunidade acadêmica através de análise sistemática e 

apresentação de projetos que visem o fortalecimento do indivíduo e a melhoria 

da qualidade de vida. As atividades de cada projeto são definidas juntamente 

com a coordenação de curso, corpo docente, discente e colegiado, mostrando 

a importância desses núcleos para o desenvolvimento da IES e respeitando as 

necessidades institucionais e as demandas regionais. Com critérios 

pedagógicos, a formação por competências e habilidades, estrutura a 

concepção curricular para favorecer a flexibilidade e na busca da 

interdisciplinaridade, investe em projetos alinhados com a identidade e com a 
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missão institucional, fortalece diversas modalidades de ensino-aprendizagem, 

assim como fomenta a inovação, a produção do conhecimento e a participação 

nas atividades e compromissos da comunidade acadêmica. Tais aspectos da 

política institucional são expressos no projeto pedagógico dos cursos na 

medida em que os componentes curriculares devem promover o 

desenvolvimento integral do aluno, centrado em competências e habilidades 

próprias dos profissionais de cada curso.  
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Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

 No Eixo 3- Políticas Acadêmicas, as avaliações realizadas durante os 

anos de 2015 a 2017, foi possível verificar uma análise positiva entre os 

parâmetros Bom, Ótimo e Excelente, tendo destaque para maiores valores no 

ano de 2015.  

 A concepção de currículo e organização didático-pedagógica atende aos 

fins da instituição e às diretrizes curriculares. Com critérios pedagógicos, a 

Política de Ensino privilegia a formação por competências e habilidades, 

estrutura a concepção curricular para favorecer a flexibilidade e na busca da 

interdisciplinaridade, investe em projetos alinhados com a identidade e com a 

missão institucional, fortalece diversas modalidades de ensino-aprendizagem, 

assim como fomenta a inovação, a produção do conhecimento e a participação 

nas atividades e compromissos da comunidade acadêmica. Tais aspectos da 

política institucional são expressos no projeto pedagógico do curso na medida 

em que os componentes curriculares devem promover o desenvolvimento 

integral do aluno, centrado em competências e habilidades próprias dos 

profissionais de cada curso. Nas suas organizações curriculares, apresentam 

um conjunto de atividades de ensino-aprendizagem, que ao trabalhar os 

conteúdos conceituais e procedimentais do curso busca evidenciar a 

construção de um profissional com as habilidades e competências definidas no 

perfil do egresso. 

O Estágio Supervisionado, além de permitir a vivência prática dos 

conteúdos conceituais trabalhados permite, também, a aplicação e observação 

dos conhecimentos práticos e a maneira como o futuro profissional se 

comporta na solução de problemas. No Trabalho de Conclusão de Curso será 

observada a capacidade de pesquisa, de fundamentação científica, de visão 

crítica e social. As organizações curriculares foram propostas de forma a 

atender às diretrizes curriculares estabelecidas em Resoluções do CNE, 

orientando a construção do conhecimento e garantindo a formação do 

profissional com as habilidades e competências definidas no perfil do egresso 

dos vários cursos.  
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Eixo 4- Gestão de Pessoal 

 Os gráficos do Eixo 4- Gestão de Pessoal mostram uma avaliação 

satisfatória para todos os parâmetros determinados, destacando as avaliações 

Bom, Ótimo e Excelente na maioria dos quesitos avaliados. 

O CIESA possui um sistema de arquivo e registro que permite aos 

discentes, docentes e funcionários a solicitação de serviços, verificação de 

dados e visualização de informações importantes. Todos os setores são 

informatizados, com pessoal treinado e eficaz quanto suas demandas e 

atuações. 

A relação da direção com professores, coordenadores, funcionários e 

alunos, é satisfatória e promove a saúde dos relacionamentos interpessoais e 

institucionais que contribuem para o processo de convivência e aprendizagem 

do ambiente. 

O CIESA adota como política o incentivo à qualificação, oferecendo 

bolsas parciais e totais nos programas de graduação oferecidos por ela própria. 

A formação continuada dos professores universitários torna-se imperativo, não 

apenas para eles próprios pelo preponderante papel que exercem, mas 

também para o corpo diretivo e técnico-administrativo da Instituição, a quem 

cabe a responsabilidade de assegurar, em seus quadros, profissionais 

qualificados. 
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Eixo 5- Infraestrutura 

Para o Eixo 5- Infraestrutura, as avaliações para o parâmetro Bom 

destacava-se como mais estimado. O CIESA está em fase de 

desenvolvimento, construção e melhoria de sua infraestrutura física. É uma 

busca constante pela revitalização dos seus espaços físicos no sentido de 

oferecer à comunidade acadêmica uma infraestrutura física adequada para a 

realização das atividades de ensino-aprendizagem. Há uma preocupação da 

IES com a organização de seus espaços físicos, ou seja, com as instalações 

físicas existentes e suas condições (dimensão, iluminação, mobiliário, limpeza, 

ambientação climática e ruídos) com os equipamentos e serviços, como 

limpeza e organização, segurança patrimonial e atendimentos setoriais 

(Secretaria, Biblioteca, Laboratório de Informática, Laboratórios Específicos, 

entre outros), de modo a propiciar melhores condições para o desenvolvimento 

institucional, de atividades de ensino de graduação e pós-graduação, conforme 

consignado em seu Plano de Desenvolvimento. 
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Semipresencial- AVA 

A modalidade semipresencial combina o ensino presencial com o uso de 

recursos a distância, visando estabelecer  novas possibilidades de organização 

das aulas, o que permite agregar vantagens do presencial e do virtual. O virtual 

estimula professores a reconstruir suas concepções sobre educação. Isso 

permite a criação de novos paradigmas educacionais, onde docentes e 

discentes possuem novos papéis e atribuições. Além disso, possibilita o 

desenvolvimento da inteligência coletiva e a construção de ambientes coletivos 

de aprendizagem. Essa convergência entre o mundo presencial e o virtual 

permite o desenvolvimento de um trabalho mais dinâmico e complexo. As 

avaliações para o Ensino Semipresencial foram positivos, destacando os 

parâmetros Bom, Ótimo e Excelente como mais votados. 
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3.3 Diagnóstico, ações dos cursos e perspectivas para 2018 

       Os diagnósticos dos cursos, refletido e debatido pela comunidade 

acadêmica no Seminário de Avaliação Institucional do CIESA, agora em 2017, 

mostra as conquistas e as ações e procedimentos a aperfeiçoar, a modificar. 

Os diagnósticos foram construídos com base nos dados coletados on line do 

processo de avaliação. Embasado na análise dos dados obtidos a CPA, discute 

e sugere ações corretivas em conjunto com os NDEs e Coordenações dos 

Cursos. 
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3.4 Ações de Melhoria das Atividades Acadêmicas e de gestão do CIESA. 

 A Autoavaliação Institucional deve projetar o compromisso com a 

sociedade, agregando inovações ou mudanças que venham fomentar a sua 

melhoria,incrementando ações que propiciem novas realidades. 

Numa perspectiva crítica e transformadora,os resultados da 

avaliação,são considerados no processo,como contribuição contínua,orgânica 

e reflexiva não somente para as discussões,mas para a intervenção no seu 

desenvolvimento,desde a sistemática da avaliação,da qualidade do trabalho 

docente,da gestão da instituição, das definições do currículos, das 

modificações da prática pedagógica,das condições de trabalho,das relações de 

poder,,até  cultura da autoavaliação. 

Partindo deste contexto, apresentamos abaixo a proposta de melhorias 

que planejamos baseados nos resultados da autoavaliação: 

 
Eixo 1: Planejamento e avaliação: 
 

• Revitalizar os PTAs,Plano de Trabalho Anual,como mecanismo de 

gestão. 

• Incentivar a cultura de autoavaliação 

• Institucionalização de relatórios de avaliação para orientar o 

planejamento das ações do curso; 

• Monitoramento das ações estratégicas. 

• Incrementar a atuação do NDE,como gestor do curso em trabalho 

conjunto com a CPA; 

• Fortalecimento da CPA; 

• Elaborar um plano de ação Pró ENADE para os cursos com 

desempenho insatisfatório. 

• Atingir um percentual de 80% de participação da comunidade para 

responder aos instrumentos de avaliação. 

• Envolver a pós graduação no processo de avaliação. 

• Ampliar o atendimento da ouvidoria;   
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional: 

• Consolidação do PDI 2018-2022; 

• Capacitar os docentes para utilização das metodologias ativas 

• Reordenamento das metas do PDI,não realizadas. 

• Fomentar a política institucional de responsabilidade social 

• Atualizar o regimento do CIESA, 

• Atualizar o PPI do CIESA 

• Envolver a comunidade acadêmica na vivência dos princípios que regem 

a missão institucional. 

• Manter a coerência da missão institucional, correlacionando com a visão 

e os valores do CIESA; 

• Realizar discussões sobre a criação de novos cursos. 

• Divulgação dos cursos tecnológicos; 

• Promover projetos de extensão de responsabilidade social; 

 

Eixo 3: Políticas acadêmicas 

• Reconstruir os planos de aprendizagem,oportunizando o processo de 

aprendizagem aliado ao perfil do egresso; 

• Capacitar 100% dos docentes em metodologia ativas de aprendizagem; 

• Criar competências levando em consideração o perfil do egresso,o 

currículo,o contexto educacional e as necessidades local e regional; 

• Rever a atividade de Estágio, considerando as competências previstas 

no modo de trabalho,gerando produto e socializando; 

• Usar as metologias de estudo de casos e de simulação; 

• Fomentar as atividades interdisciplinares; 

• Incentivar aos docentes para a utilização de materiais de 

complementação das disciplinas; 

• Fazer a articulação do ensino pesquisa e extensão; 

• Cumprir o que dispõe as diretrizes dos cursos, mantendo-os atualizados; 

• Fomentar a inovação curricular; 

• Inclusão de políticas de alunos portadores de necessidades especiais; 

• Oferta de serviços à comunidade; 

• Fomentar o programa de apoio ao discente; 
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• Atualizar os PPCs atendendo ao que pressupõe os novos indicadores de 

avaliação do MEC; 

• Instituir as ações de relações públicas da instituição; 

• Criar estratégias de comunicação digital; 

• Fomentar a comunicação de massa; 

• Fortalecer a marca do CIESA; 

• Estimular a relação com a comunidade local e órgãos representativos; 

• Incentivar as práticas pedagógicas voltadas a inovação e as atividades 

interdisciplinares; 

• Ampliar as TICs no processo de aprendizagem; 

• Atualizar o Portal CIESA Educacional; 

• Estimular a participação na pesquisa e extensão; 

• Fomentar os TCCs,e publicar os destaques na revista do CIESA; 

• Incentivar a criação de grupos de pesquisa, arregimentando incentivos 

de bolsa; 

• Incrementar os espaços de convivência dos discentes; 

• Manter o Programa de Nivelamento; 

• Realizar  oficinas sobre métodos de estudos,metodologia cientifica e 

interpretação,argumentação; 

• Incentivar as ações de Monitoria; 

• Assegurar a acessibilidade; 

• Fortalecer a política de acompanhamento de egressos; 

• Monitorar a evasão dos alunos; 

 
 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

• Promover a formação continuada aos docentes e funcionários técnico-

administrativos; 

• Dar apoio ao programa de capacitação docente; 

• Realizar a avaliação do desempenho docente; 

• Criar política de distribuição de carga horária; 

• Apoiar na participação em eventos científicos; 

• Fortalecer o clima organizacional vivenciado no CIESA; 
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• Realização de Treinamento aos funcionários técnicos administrativos; 

• Garantir a autonomia e a representação nos órgãos colegiados; 

• Aperfeiçoamento  sistema de  Tecnologia da informação; 

• Garantir a digitalização do acervo acadêmico; 

• Promover e garantir o orçamento financeiro da instituição; 

• Revitalizar o NDE para atender aos novos critérios de avaliação; 

• Revitalização das ações da Secretaria Acadêmica; 

• Promover a articulação entre o planejamento administrativo –acadêmico 

e a mantenedora quanto a sustentabilidade financeira.  

 

Eixo 5: Infraestruturar Física 

 

• Fazer a aquisição de novos computadores;para utilização dos discentes 

e dos funcionários; 

• Controle da manutenção da limpeza e reposição de equipamentos; 

• Promover a manutenção dos laboratórios:aquisição de softwares,e 

equipamentos; 

• Atualização do acervo bibliográfico; 

• Manutenção da biblioteca; 

• Realizar o plano de acessibilidade com o Laudo expedido pelo 

especialista. 

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    Ao fazer as nossas considerações finais, entendemos que ao 

elaborarmos este relatório de Autoavaliação, vislumbramos subsidiar a 

atividade que todo gestor precisa fazer, a de tomar decisões, apoiando o 

processo de gestão e de melhoria continua da estratégia organizacional. 

                Porém, depois de elaborarmos em torno de nove relatórios, ainda 

percebemos que pouco avançou no que se refere à utilidade da autoavaliação 

como um diferencial, nós talvez precisássemos ser mais ousados, aproveitando 

o conhecimento dos resultados obtidos e adentrarmos nos detalhes das 

potencialidades apontadas e das fragilidades, que provocam um repensar 
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sobre as ameaças e oportunidades do mercado, repensando os objetivos, e 

estabelecendo metas com visão futurista, sendo mais competitiva, projetando-a 

além da formação de qualidade para analise do mercado. 

           Decerto que os registros deste relatório demonstram que as ações 

desenvolvidas e adiadas foram organizadas nos cinco eixos preconizados na 

legislação vigente, e estão coerentes com plano de desenvolvimento 

institucional, que neste ano se destaca por ter a sua conclusão de vigência. 

    São visíveis as melhorias e o amadurecimento do processo de 

Autoavaliação do CIESA, no que tange a oportunidade de aprimoramento e ao 

estabelecimento de estratégias de gestão, porém diante de um cenário 

competitivo precisamos avançar com a avaliação institucional, voltando às 

perspectivas estratégicas da instituição à necessidade mercadológica de 

captação e retenção de alunos. Este é o nosso compromisso.    
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