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“Ainda há vários caminhos e não necessariamente devemos escolher os da 

passividade e da desesperança”. 

José Dias Sobrinho, julho de 2016. 
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Comissão Própria de Avaliação do CIESA/CPA 

1 INTRODUÇÃO 

Este é o Relatório Parcial de Autoavaliação do CIESA do ano de 2018, e sua 

estruturação é coordenada pela CPA do CIESA. Este ano tem como marco o início 

de um novo PDI, com vigência de 2018- 2022, e contempla o período de 

Recredenciamento do Centro Universitário, previsto para 2019 

Então, a CPA, em um processo continuado, retoma neste momento o 

diagnóstico institucional, rediscutindo com a comunidade acadêmica sob os diversos 

olhares dos atores envolvidos, buscando luz sobre a condução e o caminho 

institucional a seguir, cumprindo que dispõe o Sinaes, as orientações da Nota 

Técnica INEPDAES/CONAES Nº 065,e respeitando a identidade e os objetivos 

institucionais 

Não restam dúvidas de que a definição dos rumos a seguir pela avaliação 

institucional não são cheios de encantos, pois como um mecanismo democrático e 

participativo,necessita provocar no cidadão o sujeito ético, ativo e produtivo,para que 

possamos construir cotidianamente uma cultura de avaliação, comprometida com a 

qualidade e com um mundo melhor. 

 

1.1 Dados da Instituição. 

 O Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas-CIESA,código da 

IES-668, é recredenciado como Centro Universitário por meio da Portaria MEC Nº 

346 de 05/05/2016, publicada no DOU de 06/05/2016,é uma instituição privada com 

fins lucrativos,mantida 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.ambas 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.   

Atua nas áreas das Ciências Sociais e Aplicadas, das Ciências Exatas e 

Tecnologia,e cursos de Tecnologia do Ensino Superior. Em 2018, ofertou 09 cursos 



 

7  

Comissão Própria de Avaliação do CIESA/CPA 

de graduação, 13 cursos superiores de tecnologia. Na pós-graduação ofertou 50 

cursos Lato sensu (MBA e especializações) e o Stricto sensu com Programas de 

Mestrado e Doutorado em parceria com outras instituições, além de desenvolver 

Atividades de Extensão (Cursos, Projetos, etc.).   

 

1.2 Contextualização Institucional 

A missão do CIESA, é “EDUCAR COM QUALIDADE, VISANDO AO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA  OCIDENTAL  E AO BEM-

ESTAR SOCIAL ”.O CIESA goza de credibilidade da sociedade amazonense. 

O CIESA é a instituição educacional particular mais antiga do Estado do 

Amazonas, seu olhar se projeta na área de abrangência da Amazônia Ocidental. 

Neste cenário, o Amazonas possui 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. 

De certo,  este crescimento populacional e econômico da região refletem nos 

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

contingente populacional significativo oriundo do Ensino Médio, ávidos na busca 

pelo acesso ao ensino superior pressionando 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 cenário demanda oportunidades crescentes para de 

necessidade de qualificação,em especial de formação superior nas diferentes áreas 

de conhecimento, o que implica em demanda por serviços educacionais e pelo 

acesso a políticas públicas que venham melhorar a qualidade de vida da 
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população,se junta a esta perspectiva a situação da Cidade de Manaus e da Região 

Norte no cenário econômico nacional,haja vista a política de incentivos da Zona 

Franca de Manaus e o Pólo Industrial de Manaus,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.  

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

instalar na Amazônia Ocidental, em Manaus, cidade de confluência do Rio Negro 

com o Amazonas,engaja-se no processo por ser um polo de desenvolvimento 

inserido nessa região de fronteira econômica criando oportunidades para a formação 
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profissional e científica para a comunidade,consciente dos desafios que assume 

com: 

 A contemplação – reconhecimento  região como parque e dos recursos 

naturais que estão  à disposição do homem, dos danos causados  à  das formas de 

recuperação da região para ser objeto de atenção do mundo. 

A preservação -. Como preservar, para que preservar como atender às 

necessidades da gente amazônida sem a destruição da natureza 

O desenvolvimento sustentado da Amazônia Ocidental –Participação  da 

Instituição no estudo das ciências aplicadas e da tecnologia ligadas à educação do 

povo da Amazônia. 

O CIESA,consciente de que desenvolvimento no modelo sustentável exigirá 

mudanças profundas no comportamento das comunidades, integra-se com a 

sociedade , a partir das relações do homem com a realidade amazônica,  por meio 

da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, 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.  

 

1.3 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. 

 

1.3.1 Membros da CPA 

 

Marcos Viturino Souza de Jesus 

Representante de Técnico-administrativos– Presidente da CPA 

 

Carolina Sousa de Sá Leitão 
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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 

 

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 

 

1.3.2 Atribuições  da CPA  

A CPA é responsável pela implantação e pelo desenvolvimento de processos 

de avaliação institucional, e tem como principais funções (Figura 1): 
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Figura 1: Funções da CPA 

Fonte: CPA, 2017 

 

 

1.4 Planejamento Estratégico da Autoavaliação do CIESA. 

 

Os tempos atuais marcado pela crise ética da sociedade,faz-se necessário 

alimentar a reflexão, a esperança,o juízo crítico e os sonhos de um mundo melhor. 

Por isso, o CIESA, ciente de que a educação é imprescindível,e ainda vivenciando 

um novo plano de desenvolvimento institucional,as vésperas do seu 

recredenciamento, assume a sua função estratégica para o avanço social e 

econômico,sustentado em referenciais científicos e culturais,almejando o 

desenvolvimento autossustentável da região amazônica. 

A CPA engaja-se nesta dinâmica institucional ,como protagonista do processo 

de avaliação com o propósito de “SER UM CANAL DE MUDANÇAS”, incorporando 

“a responsabilidade socialmente atribuída de provocar reflexões e de fazer aflorar 

alguns consensos e também muitos discensos naturalmente encobertos” (Sobrinho 

Dias. J, 2016), se compromete em tornar as informações coletadas em subsídios à 

tomada de decisão dos gestores na construção do planejamento.Nesta 
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perspectiva,os indicadores não são considerados uma medida soberana,e as ações 

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

somente pelos dados coletados,e sim devem servir como critério de comparação, 

mas não implicam na gestão da instituição, não substituem a contextualização e a 

análise do gestor, como diz Sobrinho Dias J. “a avaliação, deve disseminar e 

aprofundar as discussões e debates relevantes que fervilham no cotidiano da 

comunidade universitária”. Usamos como referência, para a tomada de decisão 

como meios e não fins, desta forma relativizamos os resultados, não restringindo a 

questões técnicas 

  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.Neste contexto o processo da autoavaliação se dá 

anualmente,identificando as fragilidades e potencialidades, e neste ano de 2018 

constituiu nas etapas apresentadas abaixo,tendo como foco estratégico os cinco 

eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no artigo 3º da Lei Nº 

10.861,que institui o Sinaes. 

a) Sensibilização para a participação da comunidade acadêmica,foi publicado 

vídeo pelo WhatsApp dos atores envolvidos,demonstrando a importância da 

avaliação para a instituição,os procedimentos,a institucionalização,e o período, para 

que os atores acessassem via internet o formulário de avaliação no site do CIESA. 

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

sensibilização,para que  professores e alunos pudessem conhecer melhor a CPA; 

 c) Distribuição de banners e cartazes,com as conquistas da CPA. 

 d) Disponibilidade de computadores nas salas dos professores e nos 

laboratórios de Informática para utilização dos envolvidos. 

 e) Disponibilidade dos formulários na internet ,no site do CIESA para os 

Egressos.  

f) Coleta e análise dos resultados; Disponibilidade dos membros da CPA, 

para execução do trabalho. 

g) Seminário e debates(As apresentações dos diagnósticos dos cursos pelos 

gestores foram gravadas e dinamizadas,e apresentadas em vídeo foi realizada 

palestra sobre a Avaliação,sua importância,e o por que pra que  avaliar?  
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h) Foi oferecido coquetel de confraternização entre os participantes. 

i) Disponibilidade dos gráficos com os indicadores,mostrando os resultados. 

j) Construção das ações de melhorias; 

k) Manter a relação corpo a corpo com a comunidade 

l) Incentivar o envolvimento dos membros da CPA em suas atividades. 

m) Melhorar as técnicas estatísticas da coleta e análise de dados. 

n) Realização de reuniões regulares com a Mantenedora e os Gestores 

Superiores para tratar dos resultados da avaliação. 

o) Ampliar a disponibilidade e o interesse dos funcionários técnico-

administrativos para as ações da CPA. 

p) Aproveitar a Revista do CIESA para realizar e publicar estudos sobre 

questões levantadas no processo de autoavaliação. 

q) Fortalecer a construção da cultura de autoavaliação em caráter 

permanente e formativo. 

r) Incrementar a divulgação das ações realizadas a partir dos resultados da 

avaliação. 

s) Manter e estimular a participação dos egressos na construção de melhoria 

do currículo. 

t) Criar estratégia de incentivo para que o docente utilize o resultado da 

avaliação para aprimorar a sua atuação. 

u) Realizar reuniões regulares com a CPA (com NDEs e Colegiados dos 

Cursos) 

 v) Disponibilização dos resultados da avaliação na plataforma de 

autoavaliação do site do CIESA (relatórios, gráficos, vídeos, palestras) 

w) Elaboração,aprovação pelo CONSUN e divulgação do relatório de 

Autoavaliação de 2018 

x) Postagem do Relatório Final de Auto Avaliação do ano de 2018 no Sistema  

e- MEC. 

 

 

2 METODOLOGIA 

Numa perspectiva crítica e transformadora,a avaliação institucional é 

concebida como um processo que visa contribuir de forma contínua,orgânica e 

reflexiva para o debate e a melhoria contínua dos processos e o planejamento de 
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ações político-acadêmicas.,oportunizado pela comparação do seus próprios 

resultados em termos quantitativos e qualitativos. 

 

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 Institucional do Ciesa 
Fonte: Programa de Autoavaliação do CIESA  

 

 

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, 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 
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a Instituição, assegurar a legitimidade do processo, além da construção conjunta do 

seu projeto pedagógico. 

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; 

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: 

Quadro 1: Eixos Avaliativos 

Fonte: SINAES/2014 

Nº EIXO 

 1 Planejamento e Avaliação institucional 

2 Desenvolvimento Institucional 

3 Políticas Acadêmicas 

4 Políticas de Gestão 

5 Infraestrutura 
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 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 as Figuras 4;5;6;7;e 8 descritas 

sequencialmente: 

 

Quaro 2: Eixos Avaliativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

1 Missão institucional, metas e objetivos do PDI 

2 Coerência entre PDI e as atividades de ensino de 

graduação e de pós-graduação 

3 Coerência entre PDI e as  práticas de extensão 

4 Coerência entre PDI e as atividades de 

pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e 

cultural 

5 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. 

6 Coerência entre PDI e as ações institucionais 

voltadas para o desenvolvimento econômico social 

7 Coerência entre PDI e as ações de responsabilidade 

Eixo 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

1 Evolução institucional a partir dos processos de 

Planejamento e Avaliação institucional 

2 Autoavaliação institucional: participação da 

comunidade acadêmica 

3 Autoavaliação institucional e avaliações externas: 

análise e divulgação dos resultados 

4 Elaboração do relatório de autoavaliação 
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social: inclusão social 

8 Coerência entre PDI e as ações afirmativas de 

defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade 

racial. 

9 Internacionalização: coerência entre o PDI e as 

ações institucionais 

 

Eixo 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

1 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. 

4 Políticas institucionais e ações acadêmico-

administrativas para pesquisa ou iniciação científica, 

tecnológica, artística e cultural. 

5 Políticas institucionais e ações acadêmico-

administrativas para extensão 

6 Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas 

à difusão das produções acadêmicas: científica, 

didático-pedagógica, tecnológica, artística e cultural. 

7 Comunicação da IES com a comunidade externa 

8 Comunicação da IES com a comunidade interna 

9 Programa de atendimento ao estudante 

10 Programas de apoio à realização de eventos internos, 

externos e à produção discente 

11 Políticas e ações de acompanhamento de egressos 

12 Atuação dos egressos da IES no ambiente 

socioeconômico 

13 Inovação tecnológica e propriedade intelectual: 

coerência entre o PDI e as ações institucionais 
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Eixo 4 : POLÍTICAS DE GESTÃO 

1 Política de formação e capacitação docente 

2 Política de formação e capacitação do corpo técnico-

administrativo 

3 Gestão institucional 

4 Sistema de registro acadêmico 

5 Sustentabilidade financeira 

6 Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) 

e a gestão institucional 

7 Coerência entre plano de carreira e gestão do corpo 

docente 

8 Coerência entre plano de carreira e gestão do corpo 

técnico-administrativo 

 

Eixo 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

1 Instalações administrativas 

2 Salas de aula 

3 Auditórios(s) 

4 Sala(s) de professores 

5 Espaço para atendimento aos alunos 

6 Infraestrutura para CPA 

7 Gabinete/estações de trabalho para professores em 

Tempo Integral- TI 

8 Instalações sanitárias 

9 Biblioteca: infraestrutura física 

10 Biblioteca: serviços e informatização 

11 Biblioteca: plano de atualização do acervo 

12 Sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura 

13 Recursos de tecnologias de informação e 

comunicação 
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14 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas 

didáticas: infraestrutura física 

15 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas 

didáticas: serviços 

16 Espaços de convivência e de alimentação 

     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 

autoavaliação); 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). 

 

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. 
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Sensibilização 

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; 

• 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. 
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• 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; 

• 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. 
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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. 

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. 

 

 

2.1.3 Índices da Instituição 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) é um 

sistema que conduz o processo de avaliação de faculdades do MEC. É por meio 

dele que as instituições, os cursos e os estudantes são analisados. Ele tem por base 

cinco avaliações: as avaliações externas CI e CC, além do ENADE, CPC e IGC.  
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Conceito Institucional (CI) é a Avaliação in loco feita pelos especialistas do 

MEC. Em visita às instalações da instituição, eles a analisam como um todo, 

principalmente seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), sua gestão, 

políticas de pessoal, políticas para a o ensino de graduação, pós-graduação, 

pesquisa e extensão. 

O Conceito de Curso (CC) é a nota final de qualidade dada pelo MEC aos 

cursos de graduação das instituições de ensino superior no Brasil. Este conceito 

final é feito a partir de uma avaliação presencial dos cursos pelos técnicos do MEC e 

pode confirmar ou modificar o CPC. Cursos que receberam nota 1 ou 2 no CPC 

automaticamente são avaliados in loco pelo MEC. Já cursos com nota igual ou 

superior a 3 podem decidir se querem ou não receber a visita dos avaliadores. Caso 

não optem pela avaliação presencial, o CPC é o conceito de qualidade que vale. 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes é uma prova obrigatória 

em todas as instituições de ensino e destinada a quem está terminando e 

começando os cursos de graduação. Seu objetivo é avaliar a performance dos 

alunos em relação aos conteúdos, atividades, habilidades e competências 

programadas nas diretrizes de cada curso. 

O Conceito Preliminar de Cursos é um índice de qualidade que avalia 

individualmente cada curso de graduação. Esse cálculo é realizado anualmente e 

tem como base o Enade, a satisfação dos alunos em relação à universidade e às 

condições do curso, o corpo docente, a infraestrutura e outros aspectos importantes. 

O Índice Geral de Cursos é a medida mais usada pelo MEC e pelas próprias 

universidades. Seu objetivo é avaliar, de forma mais ampla, as instituições de 

ensino. Ele considera a média ponderada dos resultados do CPC e do Enade no 

ciclo de 3 anos. 

 

Avaliação externa: Conceitos da Instituição (CI) e dos Cursos (CC) 

a) Conceitos da Instituição (CI) 

INDICE CONCEITO ANO 

Conceitos da Instituição (CI) 3 2010 

*O CIESA foi Recredenciado como Centro Universitário por meio da Portaria MEC Nº 346 de 
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        Fonte: e-MEC 

 

b) Conceito Cursos (CC) 

05/05/2016, publicada no DOU de 06/05/2016 em 2017.  

CURSO ATO AUTORIZATIVO CONCEITO DE 

CURSO 

ANO 

Administração 

Reconhecido pela Portaria nº 265 

de 03/04/2017, publicada no 

DOU nº65 de 04/04/2017. 

4 2013 

Ciência da 

Computação 

Reconhecido pela Portaria n.º 

317de 15/07/2016, publicada no 

D.O.U nº 136 de 18/07/2016. 

4 2014 

Ciências Contábeis 

Reconhecido pela Portaria n.º 

265 de 03/04/2017 publicada no 

D.O.U nº 65 de 04/04/2017. 

3 2012 

Ciências Econômicas 

Reconhecido pela Portaria n.º 

265 de 03/04/2017 publicada no 

D.O.U nº 65 de 04/04/2017. 

3 2012 

Comunicação Social- 

Relações Públicas 

Reconhecido pela Portaria nº 70 

de 10/02/2017 publicada no 

D.O.U nº 31de 13/02/2017. 

4 
 

2016 

Direito 

Renovação de Reconhecimento 

pela Portaria nº265 de 

03/04/2017 publicada no D.O.U 

n.º 65 de 04/04/2017. 

4 2015 

Tecnologia em Design 

de Moda 

Reconhecido pela Portaria nº 65 

de 03/04/2017 publicada no 

D.O.U n.º 65 de 04/04/2017. 

4 2016 

Tecnologia em Estética 

e Cosmética 

Reconhecido pela Portaria nº 18, 

de 01/11/2012, publicada no 

D.O.U nº 215 de 07/11/2012 

4 2011 

Tecnologia em 

Gastronomia 

Reconhecido pela Portaria nº 87 

de 20/12/2011 publicada no 

D.O.U n.º 245 de 

22/12/2011. 

3 2016 



 

25  

Comissão Própria de Avaliação do CIESA/CPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceitos de Avaliação do MEC:  

 

a) Índice Geral dos Cursos (IGC) 

        Fonte: e-MEC 

 

b) Conceitos de Avaliação dos Cursos- CIESA 

CURSO ENADE CPC CC 

Administração 2 (2015) 3 (2015) 4 (2013) 

Tecnologia em Gestão 

Financeira 

Reconhecido pela Portaria nº 02 

de 18/12/2013 publicada no 

D.O.U n.º 246 de 19/12/2013. 

4 2011 

Tecnologia em Gestão 

Pública 

Reconhecido pela Portaria nº 65 

de 03/04/2017 publicada no 

D.O.U n.º 65 de 04/04/2017 

4 2010 

Tecnologia em Gestão 

da Qualidade 

Autorizado pela Resolução do 

CONSUN-CIESA Nº 013/2010 de 

29/11/2010 

4 2016 

Tecnologia em Gestão 

de Segurança Privada 

Reconhecido pela Portaria 

nº1.345 de 15/12/2017 publicada 

no D.O.U n.º 241 de 18/12/2017 

5 2017 

Tecnologia em 

Logística 

Reconhecido pela Portaria nº 65 

de 03/04/2017 publicada no 

D.O.U n.º 65 de 04/04/2017 

4 2011 

Tecnologia em 

Organização de 

Serviços Judiciários 

Autorizado pela Resolução do 

CONSUN-CIESA Nº 001/2012 de 

07/08/2012 

4 2017 

Secretariado 

Autorizado pela Resolução do 

CONSUN-CIESA Nº 013/2010 de 

29/11/2010 

4 2015 

INDICE CONCEITO ANO 

Índice Geral dos Cursos (IGC) 3 2016 

IGC Contínuo 2.5137 2016 
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Ciência da Computação  2 (2014) 3 (2014) 4 (2014) 

Ciências Contábeis  2 (2015) 3 (2015) 3 (2012) 

Ciências Econômicas  2 (2015) 3 (2015) 3 (2012) 

Comunicação Social- Relações Públicas - - 4 (2016) 

Direito  2 (2015) 3 (2015) 4 (2015) 

Tecnologia em Design de Moda  2 (2015) 3 (2015) 4 (2016) 

Tecnologia em Estética e Cosmética  1 (2016) 3 (2016) 4 (2011) 

Tecnologia em Gastronomia  2 (2015) 3 (2015) 3 (2016) 

Tecnologia em Gestão Financeira 2 (2012) 3 (2012) 4 (2011) 

Tecnologia em Gestão Pública  2 (2009) 2 (2009) 4 (2010) 

Tecnologia em Gestão da Qualidade 1 (2015) 2 (2015) 4 (2016) 

Tecnologia em Gestão de Segurança 

Privada 

- - 5 (2017) 

Tecnologia em Logística 2 (2015) 3 (2015) 4 (2011) 

Tecnologia em Organização de Serviços 

Judiciários 

- - 4 (2017) 

Secretariado 2 (2015) 3 (2015) 4 (2015) 

              Fonte: e-MEC 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

 Participaram desta Autoavaliação um total de 1.322 respondentes, 

representando 70% de todo o universo da IES. A participação dos quatro segmentos 

da comunidade do Ciesa foi satisfatória, partindo do pressuposto de que a proposta 

avaliativa do CIESA é qualitativa, perseguimos a resposta para a instituição que 

queremos. Com isso, o que queremos avaliar, fazendo uma reflexão conjunta sobre 

a pertinência das informações coletadas, é procurar direcionar o que é importante 
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para os atores que fazem a academia e quais as implicações para a tomada de 

decisão na perspectiva de qualidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Respondentes da Autoavaliação do Ciesa- 2018 

Fonte: Programa de Autoavaliação do CIESA  

 

3.1 Desenvolvimento Parcial do PDI  nos cinco eixos 

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 

 

METAS QUANTITATIVO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

01 Projeto 
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Incentivar a cultura de 
autoavaliação 
 

01 Programa 
     

Institucionalizar de relatórios de 
avaliação para orientar o 
planejamento das ações do curso 

01 Projeto 
     

Monitorar das ações estratégicas 
 

02 Projeto      

Incrementar a atuação do NDE 
como gestor do curso em 
trabalho conjunto com a CPA 

01 Projeto 
     

Fortalecer da CPA 
 

01 Projeto      

Elaborar um plano de ação Pró 
ENADE para os cursos com 
desempenho insatisfatório 

02 Projeto 
     

Atingir um percentual de 80% de 
participação da comunidade para 
responder aos instrumentos de 
avaliação 

01 Projeto 

     

Envolver a pós- graduação no 
processo de avaliação 

01 Projeto      

Ampliar o atendimento da 
ouvidoria 01 Programa 

     

 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

 

METAS QUANTITATIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 2018 2019 2020 2021 2022 

 
Consolidar o PDI 2018-2022 

01 Projeto      

Capacitar os docentes para 
utilização das metodologias ativas 

01 Programa      

Reordenar as metas do PDI não 
realizadas 

01 Projeto      

Fomentar a política institucional 
de responsabilidade social 

02 Programas      

Atualizar o regimento do CIESA 
01 Projeto      

Atualizar o PPI do CIESA 
01 Projeto      

Envolver a comunidade 
acadêmica na vivência dos 
princípios que regem a missão 
institucional. 

02 Projetos      

Manter a coerência da missão 
institucional, correlacionando com 
a visão e os valores do CIESA 

01 Projeto      

Criar 18 novos cursos 
Tecnológicos para 2018 

01 Projeto      
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

 

METAS QUANTITATIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Reconstruir os planos de 

aprendizagem, oportunizando o 

processo de aprendizagem aliado ao 

perfil do egresso 

11 Projetos   

   

Capacitar 100% dos docentes em 

metodologia ativas de aprendizagem 
02 Projetos   

   

Criar competências levando em 

consideração o perfil do egresso, o 

currículo, o contexto educacional e as 

necessidades local e regional 

01 Programa   

   

Rever a atividade de Estágio, 

considerando as competências 

previstas no modo de trabalho, gerando 

produto e socializando 

01 Programa   

   

Usar as metodologias de estudo de 

casos e de simulação 
01 Programa   

   

Fomentar as atividades 

interdisciplinares 
01 Programa   

   

Incentivar aos docentes para a 

utilização de materiais de 

complementação das disciplinas 

01 Programa   

   

Fazer a articulação do ensino pesquisa 

e extensão 
01 Programa   

   

Cumprir o que dispõe as diretrizes dos 

cursos, mantendo-os atualizados 
01 Programa   

   

Fomentar a inovação curricular 02 Projetos      

Incrementar as políticas de alunos 01 Projeto      

Criar novos cursos de graduação 
e tecnológicos 

10 Projetos      

Divulgar os cursos tecnológicos 
 

01 Programa      

Promover projetos de extensão 
de responsabilidade social 

02 Projetos      
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portadores de necessidades especiais 

Ofertar serviços à comunidade 03 Programas      

Fomentar o programa de apoio ao 

discente 
02 Programas   

   

Atualizar os PPCs atendendo ao que 

pressupõe os novos indicadores de 

avaliação do MEC 

11 Projetos   

   

Instituir as ações de relações públicas 

da instituição 
02 Programas   

   

Criar estratégias de comunicação 

digital 
02 Programas   

   

Fomentar a comunicação de massa 02 Programas      

Fortalecer a marca do CIESA 02 Programas      

Estimular a relação com a comunidade 

local e órgãos representativos 
02 Programas   

   

Incentivar as práticas pedagógicas 

voltadas à inovação e as atividades 

interdisciplinares 

02 Programas   

   

Ampliar as TICs no processo de 

aprendizagem 
02 Programas   

   

Atualizar o Portal CIESA Educacional 01 Projeto      

Estimular a participação na pesquisa e 

extensão 
02 Programas   

   

Fomentar os TCCs e publicar os 

destaques na revista do CIESA 
02 Projetos   

   

Incentivar a criação de grupos de 

pesquisa, arregimentando incentivos de 

bolsa 

02 Projetos   

   

Incrementar os espaços de convivência 

dos discentes 
03 Projetos   

   

Manter o Programa de Nivelamento 02 Programas      

Realizar oficinas sobre métodos de 

estudos, metodologia cientifica,  

interpretação e argumentação 

02 Projetos   

   

Incentivar as ações de Monitoria 02 Programas      

Assegurar a acessibilidade 02 Programas      
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Fortalecer a política de 

acompanhamento de egressos 
02 Programas   

   

Evitar a evasão dos alunos 02 Programas      

 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

 

METAS QUANTITATIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Promover a formação continuada 

aos docentes e funcionários técnico-

administrativos 

02 Programas  

    

Dar apoio ao programa de 

capacitação docente 
02 Programas  

    

Realizar a avaliação do desempenho 

docente 
03 Programas  

    

Criar política de distribuição de carga 

horária 
01 Programa  

    

Apoiar na participação em eventos 

científicos 
01 Projeto  

    

Fortalecer o clima organizacional 

vivenciado no CIESA 
01 Programa  

    

Realizar treinamento aos 

funcionários técnicos administrativos 
02 Programas  

    

Garantir a autonomia e a 

representação nos órgãos 

colegiados 

01 Programa  

    

Aperfeiçoar o sistema de  Tecnologia 

da informação 
01 Programa  

    

Garantir a digitalização do acervo 

acadêmico 
02 Programas  

    

Promover e garantir o orçamento 

financeiro da instituição 
01 Projeto  

    

Revitalizar o NDE para atender aos 

novos critérios de avaliação 
02 Programas  
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Revitalizar ações da Secretaria 

Acadêmica 
01 Programa  

    

Promover a articulação entre o 

planejamento administrativo –

acadêmico e a mantenedora quanto 

à sustentabilidade financeira 

02 Programas  

    

 

 

Eixo 5: Infraestrtutura Física 

 

METAS QUANTITATIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Fazer a aquisição de novos 

computadores para utilização dos 

discentes e dos funcionários 

01 Projeto 

     

Controlar a manutenção da limpeza e 

reposição de equipamentos 
02 Programas 

     

Promover a manutenção dos 

laboratórios: aquisição de softwares,e 

equipamentos 

01 Projeto 

     

Atualizar do acervo bibliográfico 02 Programas      

Prever a manutenção da biblioteca 02 Programas      

Realizar o plano de acessibilidade com 

o Laudo expedido pelo especialista. 
02 Projetos 

     

 

3.2 Análise dos Dados e Juízo Crítico 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

Os resultados para o Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional mostram 

que a o planejamento, a avaliação e a divulgação dos resultados da Autoavaliação 

são eficazes, demonstrando que o processo adotado pelo CIESA está interligado ao 

desenvolvimento institucional. 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. 
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Como metas propostas para o PDI 2018-2019, buscou-se incentivar a cultura 

de autoavaliação, institucionalizar de relatórios de avaliação para orientar o 

planejamento das ações do curso, incrementar a atuação do NDE como gestor do 

curso em trabalho conjunto com a CPA, e atingimos mais de 60% o percentual de 

participação de toda a comunidade acadêmica para responder aos instrumentos de 

avaliação. Tudo isso vem ajudando a fortalecer a CPA e auxiliando o crescimento da 

IES. 

Além da Autoavaliação, são também considerados os resultados obtidos das 

avaliações externas, como os resultados do ENADE, CPC e ICG dos cursos, e as 

visitas de comissões para reconhecer e renovar reconhecimento de cursos. 

Com isso, o CIESA encontra-se em um processo de reflexões e revisões de 

sua expansão, buscando manter sempre seu prestígio junto à Sociedade. Sendo 

assim, é de suma importância que toda a comunidade acadêmica tenha 

conhecimento e entenda a importância da avaliação e a necessidade da participação 

de todos os setores para melhoria da IES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04:  Gráfico do Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

Fonte: Programa de Autoavaliação do CIESA  
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Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 

O Desenvolvimento Institucional é um processo democratizado e os 

participantes do mesmo são integrantes da comunidade acadêmica que atuam, 

através dos seus órgãos colegiados, com representantes dos segmentos discente, 

docente e administrativo.  Com isso, para o Eixo 2- Desenvolvimento Institucional, os 

resultados mostram que o planejamento e o método adotados como recursos para 

manter a gestão acadêmico-administrativa são eficazes, e atendem o que a 

comunidade espera do CIESA. 

Para melhor garantir o desenvolvimento institucional, foi feita uma 

consolidação do PDI 2018-2022, reordenando as metas não realizadas no PDI 

anterior, mantendo a coerência da missão institucional, correlacionando com a visão 

e os valores do CIESA, e envolvendo a comunidade acadêmica na vivência dos 

princípios que regem a missão institucional. 

Além disso, houve a atualização do Regimento e PPI do CIESA, e a ampliação, 

divulgação e criação de novos cursos de graduação e tecnológicos.  

O novo desafio, o CIESA procurou cultivar a cultura voltada para 

metodologias ativas e inovações em aprendizado, fazendo com que a Instituição 

possa se diferenciar cada vez mais no mercado e que os alunos possam ter o 

melhor aproveitamento de seus cursos. É mais um passo consistente da instituição 

em busca da inovação almejada na missão institucional declarada no PDI 2018-

2022.  

A responsabilidade social é intrínseca à formulação do projeto educacional do 

CIESA. Logo, suas atividades contribuem para a inclusão e o desenvolvimento 

socioeconômico da região, mediante as práticas formativas no âmbito do ensino, da 

extensão e das práticas investigativas. Sendo assim, fomentar a política institucional 

de responsabilidade social e promover projetos de extensão de responsabilidade 

social são marcas forte deste Centro Universitário, e reconhecida não só dentro da 

instituição como também pela comunidade externa. 
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Figura 05:  Gráfico do Eixo 2- Desenvolvimento Institucional 

Fonte: Programa de Autoavaliação do CIESA  

 

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

No Eixo 3- Políticas Acadêmicas foi possível verificar nas avaliações uma 

análise positiva entre os parâmetros Bom, Ótimo e Excelente. Percebe-se um 

rendimento favorável às metas propostas no PDI 2018-2022 para Políticas para 

Ensino, Pesquisa e Extensão, Comunicação com a Sociedade e Atendimento ao 

Discente.  

Os resultados expressam que os currículos dos cursos trazem uma 

articulação do perfil do egresso com o mercado do trabalho, e as atividades 

acadêmicas responderam favoravelmente à formação do aluno. Foi possível 

também perceber uma articulação para melhoria do ensino, da pesquisa e da 

extensão, fomentando a inovação curricular, incentivando as práticas pedagógicas 

voltadas à inovação e às atividades interdisciplinares, e estimulando a produção 

acadêmico-científica a partir da publicação dos TCC´s dos cursos na Revista do 

CIESA. 
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A atuação dos órgãos colegiados mostram que a IES instituem ações de 

relações públicas com a sociedade, ofertando serviços e estimulando a relação com 

a comunidade, além de incentivar as ações internas a partir do Programa de 

Monitoria, fortalecendo a política de acompanhamento de egressos, fomentando o 

programa de apoio ao discente, criando estratégias de comunicação digital, 

promovendo a comunicação em massa. 

Ainda, além de incentivar os docentes para a utilização de materiais de 

complementação das disciplinas e capacitá-los para a aplicação de metodologias 

ativas de aprendizagem, o CIESA procura incrementar as políticas para alunos 

portadores de necessidades especiais, assegurando a acessibilidade e estimulando 

o senso solidário e acolhedor de todos os setores da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06:  Gráfico do Eixo 3 – Plíticas Acadêmicas 

Fonte: Programa de Autoavaliação do CIESA  
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Figura 07:  Gráfico do Eixo 3 – Plíticas Acadêmicas 

Fonte: Programa de Autoavaliação do CIESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08:  Gráfico do Eixo 3 – Plíticas Acadêmicas 

Fonte: Programa de Autoavaliação do CIESA  
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Figura 09:  Gráfico do Eixo 3 – Plíticas Acadêmicas 

Fonte: Programa de Autoavaliação do CIESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:  Gráfico do Eixo 3 – Plíticas Acadêmicas 

Fonte: Programa de Autoavaliação do CIESA  
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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. 

A IES possui um plano de cargos e salários implementado e sustentado pela 

Mantenedora, que traz as diretrizes para a promoção e qualificação dos seus 

colaboradores, que demonstram satisfação nas atividades realizadas, sentindo-se 

valorizados e reconhecidos.  

Quanto a sua organização e gestão, este Centro Universitário está em 

consonância com o disposto no PDI, possibilitando uma participação democrática de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica. A IES possui um Plano de Trabalho 

anual conforme diretrizes estabelecidas pela Mantenedora, que incluem 

investimentos em equipamentos, infraestrutura e orçamento de despesas para 

realização das atividades programadas. 

Os discentes estão satisfeitos com o atendimento recebido por parte da 

coordenação do curso, docentes, secretaria acadêmica e direção.  Como ação de 

metas e melhorias para o PDI 2018-2022, O NDE vem atuando mais fortemente na 

organização dos cursos, buscando atender às novas demandas e aos novos 

critérios de avaliação 

Além disso, há reconhecimento pela maioria da comunidade acadêmica sobre os 

recursos financeiros destinados: à melhoria de infraestrutura e equipamentos e 

mobiliários e de verbas destinadas à capacitação e contratação de colaboradores. 
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Figura 11:  Gráfico do Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Fonte: Programa de Autoavaliação do CIESA  

 

Eixo 5- Infraestrutura 

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

se como mais considerado, mostrando que o Centro Universitário está organizado, 

equipado e preparado para atender as demandas da comunidade acadêmica. 

Porém, o CIESA está em fase de recredenciamento e entende que o 

desenvolvimento, a construção e a melhoria de sua infraestrutura física são 

necessários.  

Existe 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, e um dos itens 

negativamente avaliados foi a Infraestrutura Tecnológica. Com isso, foram traçadas 

para 2018 metas para a aquisição de novos computadores para utilização dos 

discentes e dos funcionários, controle e manutenção da limpeza e reposição de 
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equipamentos. Além da atualização do acervo bibliográfico e prevenção e 

manutenção da biblioteca, revitalização do laboratório do curso de Segurança 

Privada, manutenção e ampliação das câmeras de segurança, implantação da 

Estação de Tratamento de Esgoto, e elaboração de um projeto de melhoria da 

segurança com controle de acesso ao Ciesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12:  Gráfico do Eixo 5 – Infraestrutura 

Fonte: Programa de Autoavaliação do CIESA  

 

Semipresencial- AVA 

A modalidade semipresencial combina o ensino presencial com o uso de 

recursos à 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 
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entre o mundo presencial e o virtual permite o desenvolvimento de um trabalho mais 

dinâmico e complexo. As avaliações para o Ensino Semipresencial foram positivas, 

destacando os parâmetros relacionados ao material postado no Ambiente e o 

domínio do professor em relação à modalidade de ensino. 

 

 

3.3 Ações e propostas de Melhorias 

 

✓ Promover de forma sistemática melhor divulgação do PDI e PPC; 

✓ Propor melhorias na infraestrutura em relação a acessibilidade; 

✓ Continuar com a revitalização dos laboratório específicos dos cursos; 

✓ Incrementar os laboratórios de informática com atualização de softwares e 

equipamentos; 

✓ Melhorar as áreas de convivência da IES; 

✓ Ampliar a questão de segurança; 

✓ Propor capacitação de LIBRAS aos docentes; 

✓ Prosseguir com a capacitação de metodologias ativas; 

✓ Melhorar a política  de Iniciação Científica mediante ações sociais; 

✓ Dar continuidade ao desenvolvimento das políticas de inclusão e assistência 

a estudantes portadores de necessidades especiais; 

✓ Desenvolver ações de incentivo a participação nas atividades de iniciação 

científica; 

✓ Incrementar a publicação na Revista Científica do CIESA, promovendo melhor 

produção científica de docentes e discente; 

✓ Promover ações de estímulo para pesquisas interdisciplinar e 

multiprofissional; 

✓ Ampliar proposta de incentivo a pesquisa e publicação para os docentes; 

✓ Elaborar um plano contínuo de capacitação para todos os colaboradores; 

✓ Fortalecer o acompanhamento dos colegiados e do NDE dos cursos, visando 

garantir a ações dos mesmos de acordo com o regulamento; 

✓ Melhorar o fluxo de informações na comunidade acadêmica;  

✓ Fortalecer cada vez mais as ações de uma gestão democrática; 

✓ Ampliar o programa de Responsabilidade Social. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Autoavaliação do CIESA,reflete o compromisso com a sociedade ,e 

consiste em ferramenta imprescindível para a melhoria do trabalho acadêmico e 

para o estabelecimento dos rumos na construção de uma  instituição de 

ensino,produtora e critica sobre  o seu papel social,subsidiando o planejamento de 

ações no âmbito político- acadêmico. 

           Deste modo os registros deste relatório demonstram que as ações 

desenvolvidas constam do novo  PDI com vigência para o período de 2018-2022 e 

se apresentam organizadas nos cinco eixos preconizados na legislação vigente.O 

essencial e o que anima é o amadurecimento do processo de Autoavaliação do 

CIESA, no que tange a oportunidade de aprimoramento e ao estabelecimento de 

estratégias de gestão. 
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