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A cada dia as instituições descobrem seu caráter social e assumem que precisam 

conquistar, pela eficácia, plena credibilidade e legitimidade no ambiente em que atuam. Daí 

o sentido e a razão fundamental da avaliação do seu desempenho, que objetiva assegurar a 

boa qualidade dos seus serviços e a excelência no atendimento das necessidades e das 

legítimas expectativas de seus diversos públicos. 

 

No âmbito das instituições de ensino, a avaliação do desempenho organizacional, de 

certo, deve ser entendida como uma atividade rotineira e inerente à própria missão 

institucional, por se tratar de um princípio básico e de um mecanismo norteador da vida 

acadêmica. É esta avaliação séria, correta e eficaz que evidencia todos os resultados 

alcançados pela instituição de ensino. 

 

O CIESA, como organização de ensino dentro de um contexto de múltiplos e 

diferenciados interesses, reconhece que sua função social é relevante e, por tal razão, deve 

prestar contas de suas ações à sociedade. Isto posto, apresenta sua proposta de avaliação 

institucional orientada para a mensuração do desempenho e da qualidade dos serviços que 

oferece, no sentido de arregimentar condições de trabalho que o qualifiquem no processo de 

planejamento e de gestão.  

 

A atividade de avaliação - aqui conduzida de forma sistemática e contínua 

institucionalmente - está voltada para o conjunto geral da organização, seus objetivos, os 

processos organizacionais, os resultados alcançados e os não obtidos, a relação entre a 

instituição e seu meio e para os padrões de desempenho e qualidade que orientam sua 

expectativa de atuação, contribuindo, de forma efetiva, no processo de construção da 

excelência da educação regional e nacional. 

 

Ao incluir a Avaliação Institucional como atividade inerente ao processo 

educacional e como forma de buscar incessantemente a excelência, o CIESA assumiu, de 

maneira incipiente, em 1996, a Avaliação com um projeto institucional que se limitava à 

elaboração e à aplicação, aos alunos, de instrumentos de coleta de dados mecanicamente, 

referentes ao desempenho de professores e alunos no processo ensino-aprendizagem. 

 

A partir da experiência de sua implantação e dos debates que se multiplicaram no 

seio da  comunidade, foi se estruturando, gradativamente, um sistema de avaliação de maior 

abrangência. Dentro desse contexto de mudanças, no ano de 2000, o processo de avaliação 

institucional do CIESA passou a realizar-se em parceria com uma empresa de informática 

contratada, após rigorosa avaliação de idoneidade e competência, utilizando neste processo 

o sistema genérico Portfólio Institucional que projeta, a partir de um conjunto de 

informações, coletadas via internet e já registradas no banco de dados da Instituição, uma 

série de inferências requisitadas pela Comissão de Avaliação, permitindo, assim, o 

necessário feedback e, consequentemente, o planejamento de suas atividades fins com mais 

precisão e segurança. 
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Desde então o processo de avaliação interna vem se aperfeiçoando e se adaptando 

aos novos desafios impostos pela realidade educacional e à legislação que regula as 

instituições de ensino superior, no momento pertinente e mediante estratégias adequadas, 

negociando mecanismos ou sequencias de etapas, sem permitir, todavia, quaisquer 

concessões relativas às concepções e ao conjunto de princípios assumidos pela Instituição 

perante o seu público e a sociedade a que serve.  

 

Assim, o reconhecimento do processo de Avaliação Institucional como instrumento 

de auxílio à gestão universitária capaz de viabilizar a 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, que 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, assegurar a legitimidade do processo, além da construção conjunta do seu 

projeto institucional e pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO E NORMA INTERNAS 

 

a) Constituição Federal de 1998. 

Art. 206.  O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

VII – garantia de padrão de qualidade. 
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Art. 209.  O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

II – autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. 

   

b) Lei nº 9.131 de 24/11/95 estabelece que devem ser realizadas avaliações 

periódicas das instituições e dos cursos de graduação, utilizando-se procedimentos e 

critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e a eficiência 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

c) Lei nº 9.394 de 20/12/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

incumbe à União avaliar todos os cursos e instituições de ensino superior e torna 

obrigatório o reconhecimento periódico dos cursos de graduação, subsidiado por um 

processo de avaliação externa. 

 

d) Decreto nº 3.860 de 09/07/01 (capítulo IV) regulamenta a avaliação dos cursos, 

programas e instituições de ensino superior e concede poderes ao INEP para 

organizá-la e executá-la. 

 

e) Resolução CES/CNE nº 10 de 11/03/02 dispõe sobre o credenciamento, 

transferência de mantença, estatuto e regimentos de instituições de ensino superior, 

autorização de cursos de graduação, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos superiores, normas e critérios para supervisão de ensino 

superior do Sistema Federal de Educação Superior. 

 

f) Portaria MEC nº 990 de 02/04/02 estabelece as diretrizes para a organização e 

execução, pelo INEP, da avaliação das instituições de educação superior e das 

condições de ensino dos cursos de graduação. 

 

g) Regimento do CIESA, aprovado pelo Parecer CES 369 de 05.04.2000, Título 

VII, art. 96, cria, no CIESA, o Sistema de Auto Avaliação da Instituição como 

instrumento de análise das atividades instituídas, voltado à consecução dos objetivos 

estabelecidos, tendo por meta a excelência do ensino. 

 

h) Programa Avaliação Institucional do CIESA expõe os princípios, objetivos, 

critérios, metodologia e subprogramas do processo de avaliação institucional do 

CIESA. 

 

i) Portaria CIESA/DG nº 502 de 21/09/00 aprova o Sistema de Acompanhamento de 

Egressos do CIESA. 

 

j) Portaria DG nº 303 de 21/09/00 organiza e regulamenta o Sistema de               

Auto Avaliação do CIESA com base no art. 96 do seu Regimento. 

 

l) Lei nº 10. 861 de 14 de abril de 2004 – SINAES. 
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m) Portaria GR nº001/2005 que institui a Comissão Especial do Sistema de         

Auto Avaliação do CIESA – CESAC. 

 

n) Portaria MEC nº 2.051 de 9 de julho de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL COMO PARTE INTEGRANTE DO 

SISTEMA NACIONAL DA  AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

 

A Avaliação Institucional é um tema que está em voga no contexto da educação 

superior brasileira, não somente por integrar a pauta de discussões dos fóruns e órgãos 

representativos, mas como exigência dos atores do processo educacional, em defesa da 

qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. 
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As iniciativas de implantação de sistemas de avaliação nas universidades brasileiras, 

em meados de 80, enfrentaram a figura da rejeição, não se estabelecendo na comunidade 

acadêmica, por terem sido criadas distante da realidade que se propunham avaliar e por 

comissões de especialistas designados pelo MEC.  

 

Em 1989, o MEC promoveu um Seminário Nacional sobre a Avaliação e a Ação 

Supervisora no Ensino Superior Particular Isolado. Esta iniciativa já anunciava um processo 

de compreensão sobre o conceito de avaliação institucional. 

 

A década de 90 refletia a exaustão do modelo da reforma universitária de 68, com 

crises desencadeadas no conjunto do sistema educacional, advindas do descompasso entre 

orientações políticas, ideologia e realidade educacional. 

 

Neste cenário histórico da avaliação, as mudanças de paradigmas na educação 

apontavam para a necessidade de ampliar as discussões acerca da avaliação institucional, 

sob a perspectiva da comunidade acadêmica, com o envolvimento de órgãos representativos 

e fóruns de debates em nível nacional que disseminaram discussões e reflexões acerca da 

temática da avaliação, o que oportunizou uma gradativa estruturação de um sistema de 

avaliação educacional que teve sua importância legitimada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB Nº 9.394/96, nos arts. 9 e 46, estabelecendo que a União manterá o 

processo nacional de avaliação de cursos, programas e instituições de ensino superior, bem 

como o seu credenciamento e recredenciamento periódicos, após processo regular de 

avaliação, regulamentada pelo Decreto nº 3.860 de 9 de julho de 2001, que dispõe sobre a 

organização do ensino superior, a avaliação de cursos e instituições e pela Lei nº 10. 861 de 

14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 

cujas finalidades são: promover a melhoria da qualidade da educação superior, orientar a 

expansão da sua oferta, aumentar, a eficácia institucional da sua efetividade acadêmica e 

social e, especialmente, aprofundar os compromissos e responsabilidades sociais. 

 

A legislação deu passo importante quando rompeu com a avaliação imperativa, nas 

dimensões fiscalizadora e punitiva e, consequentemente, uma política de avaliação vai se 

consolidando sob a ótica de que a universidade tem que ser avaliada em termos de sua 

contribuição, não só com a excelência do ensino, mas também com a sua vocação de 

perceber os anseios da sociedade e de melhorar o universo ao seu redor, onde a              

auto avaliação da instituição ocupa lugar de destaque como etapa preliminar, integrando-se 

aos demais componentes da avaliação institucional. A AVALIES – Avaliação das 

Instituições de Educação Superior, contempla a auto avaliação e a avaliação externa 

figurando como o centro de referência e de articulação (eixo) do Sistema Nacional de 

Avaliação. 

 

O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de desempenho dos 

estudantes, deverá assegurar: 
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I. avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e integrada 

das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de cursos; 

 

II. o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos 

avaliativos; 

 

III. o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 

 

IV. a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das instituições 

de educação superior e da sociedade civil, por meio de suas representações. 

 

E os resultados desta avaliação constituirão um referencial básico dos processos de 

regulação e supervisão da educação superior, tais como o credenciamento e a renovação do 

credenciamento de instituições de educação superior, a autorização, o reconhecimento e a 

renovação de reconhecimento de cursos de graduação. 

 

A avaliação nacional das instituições de educação superior tem como objetivo 

identificar o perfil das IES e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, 

cursos, programas, projetos e setores nas seguintes dimensões institucionais: 

 
I. a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

 

II. a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

 

III. a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere 

à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural; 

 

IV. a comunicação com a sociedade; 

 

V. as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo                       

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

 

VI. organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios; 

 

VII. infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação; 

 

VIII. planejamento e avaliação, especialmente dos processos, resultados e eficácia da 

auto avaliação institucional; 
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IX. políticas de atendimento aos estudantes; 

 

X. sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

 

Para operacionalizar a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e 

instrumentos diversificados, dentre os quais a auto avaliação e a avaliação externa in loco. 

 

Da mesma forma, a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de 

graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes – ENADE, que aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas 

habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e 

suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua 

profissão ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. 

 

Quanto aos resultados da avaliação considerados insatisfatórios, ensejarão a 

celebração de protocolo de compromisso, com os resultados avaliativos a serem firmados 

entre a instituição de educação superior e o Ministério da Educação, sempre visando à 

construção de um modelo de qualidade do ensino superior. 

 

E, finalmente, cria a Comissão Própria de Avaliação – CPA, com as atribuições de 

condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de 

prestação das informações solicitadas pelo INEP, com atuação autônoma em relação a 

conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior. 

 

Portanto, a avaliação é útil quando é um processo de retroalimentação e de 

verificação do alcance ou não das metas de formação, de pesquisa e extensão, permitindo, 

aos Colegiados superiores conhecer o desenvolvimento da universidade e definir 

parâmetros para a gestão universitária. Este é o grande desafio do processo gerencial, pois 

exige uma percepção, visão crítica e tomada de decisões sobre os projetos e iniciativas 

planejadas, estruturadas, executadas e avaliadas. 

 

Para Marcovith, a missão acadêmica é algo que se reconceitua a cada época e 

jamais será definida, com exatidão, ao longo da história (1998 p.22). O fato é que somente 

será respondida satisfatoriamente se buscarmos novas soluções caracterizadas por um 

constante diálogo entre a comunidade acadêmica e a sociedade. O papel do ensino superior 

é o de formar pessoas para um ambiente de mudanças, proporcionando uma formação 

densa e rica que prepare o cidadão para as trajetórias tão díspares e tão imprevisíveis, 

presentes neste mundo instável. 

 

Daí a importância da avaliação institucional que compartilha com a comunidade 

acadêmica a busca da qualidade. Faz-se necessária uma avaliação com pensamento crítico e 

criador que contribua para uma educação superior digna de nosso tempo e da posição 

histórica de nosso país, responsabilizando a todos, avaliadores e avaliados. Avaliar desta 

forma é positivo, pois impõe critérios claros e específicos. 
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Nessa linha de entendimento sobre a avaliação, torna-se evidente que somente pela 

integração de esforços dos diversos órgãos que atuam na educação é que conseguiremos 

aperfeiçoar o sistema de avaliação com vistas à melhoria da qualidade do ensino, a partir do 

momento em que se estabelecerem as relações entre a resposta às exigências legais, para 

assegurar a manutenção da instituição e o compromisso com o processo de julgar e refletir 

sobre a própria instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O CONTEXTO HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO CIESA 
 

A abordagem sobre o contexto histórico da avaliação do CIESA retoma os vários 

cenários que marcaram o seu processo avaliativo, permitindo a análise de um ponto de vista  

mais amplo e da mesma forma proporcionando uma visão mais detalhada de sua evolução, 

conforme as mudanças ocorridas nos diversos momentos da avaliação.      

Podemos observar, no CIESA, uma perspectiva evolutiva dos modelos e conceitos 

da avaliação institucional, pois à medida que crescem as exigências e os valores sociais, 

projeta sua visão institucional remetendo à ampliação e ao aperfeiçoamento dos seus 
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indicadores de qualidade. Talvez este seja o aspecto mais crítico e desafiador da avaliação 

no CIESA, o de alavancar cada novo modelo que surge como consequência do processo 

natural de mutação da avaliação, sem romper com o modelo anterior e ainda atrelado às 

premissas e crenças subsistentes.  

Na fase inicial do programa de auto avaliação institucional do CIESA, alguns 

princípios fundamentais foram ofuscados pela mecânica de responder a questionários, 

tornando o processo avaliativo quase que estéril. Ao longo dos anos, foram-se construindo 

princípios e trilhas orientadoras da Avaliação Institucional, com o compromisso de assumir 

o processo de avaliação como contínuo, permanente e integrado à cultura da IES.  

Naquele momento, a auto avaliação institucional do CIESA restringia-se a um 

instrumento de coleta de informações sobre a ação pedagógica envolvendo domínio de 

conteúdo, habilidade didática, relacionamento entre professor e aluno, habilidade em 

avaliar o aprendizado, pontualidade e assiduidade, respondido pelo aluno sobre os 

professores, por meio de um formulário cujos resultados expressavam apenas dados 

quantitativos, divulgados aos professores que eram convidados a tomar conhecimento, 

permitindo-os verificar os problemas detectados e receber a orientação pedagógica na 

tentativa de suprir tal deficiência. Estes relatórios apresentavam tendência avaliativa 

voltada ao controle, seguindo um roteiro comum e pontual, sendo em algumas ocasiões 

utilizado para verificar o desempenho do professor nos anos anteriores, com a finalidade de 

subsidiar a tomada de decisão sobre a atuação docente.  

Embora essa sistemática avaliativa tenha sido sofrível pelo elenco de limitações e 

críticas, não poderíamos deixar de reconhecer sua importância como uma semente plantada 

que contribuiu fundamentalmente para que convivêssemos e nos acostumássemos com a 

realidade da figura da avaliação cujos resultados não visassem à punição ou servissem de 

controle, sendo responsável pelo imenso solavanco que, com o passar do tempo, permitiu 

que recuperássemos o verdadeiro sentido da avaliação. 

Em prosseguimento, para a operacionalização do Programa de Avaliação 

Institucional, designou-se uma Comissão cujos componentes eram representantes da 

Diretoria Administrativa, Diretoria Acadêmica, Assessoria Pedagógica, Serviço de 

Controle e Estatística e Corpo Docente. 

As atividades da Comissão foram bastante significativas, incluindo ações como a 

discussão de concepções e de alternativas de operacionalização da avaliação institucional, 

ampliação do questionário aplicado à comunidade acadêmica e a realização do I Seminário 

da Avaliação Institucional para apresentação dos resultados dos indicadores avaliados, 

mostrando a cara da Instituição e desvelando a realidade vivenciada. Entre os resultados 

deste processo foi publicado, no ano de 2000, o Manual de Avaliação Institucional: normas 

e procedimentos, cujo objetivo era divulgar a comunidade acadêmica a caracterização, 

objetivos, concepções e metodologias da avaliação institucional do CIESA.  
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Os principais desafios assumidos à época apontavam para a necessidade de 

consolidar, na Instituição, um processo criativo de autocrítica e conhecer o                      

inter-relacionamento das tarefas acadêmicas.  

Ainda em 2000, com a necessidade de expandir as atividades de Avaliação 

Institucional, o CIESA realizou parceria com uma empresa de informática, contratada após 

rigorosa avaliação de idoneidade e competência, modificando o projeto inicial da avaliação 

institucional, intensificando as discussões e ampliando os indicadores avaliados.   

Neste período, a comissão de acompanhamento da auto avaliação desenvolvia suas 

atividades nas seguintes fases: sensibilização, informação, fundamentação, interpretação, 

mobilização. A partir da auto avaliação e de posse do diagnóstico, era realizado um 

seminário com a participação de professores, alunos, funcionários, antigos alunos e 

convidados da comunidade, para divulgação e discussão dos resultados, quando alguns 

aspectos e novas questões eram levantadas, abrindo perspectivas e ampliando as ações 

institucionais  segundo suas necessidades e com sugestões para qualificar a Instituição.  

  

A partir de 2001, o CIESA instituiu a auto avaliação eletrônica, utilizando, neste 

processo, o sistema genérico Portfólio Institucional que projeta, a partir de um conjunto de 

informações semestrais, já registradas no banco de dados da Instituição, uma série de 

inferências requisitadas pela Comissão de Avaliação, permitindo, assim, o necessário 

feedback e, consequentemente, o planejamento de suas atividades. 

Em 2004, a Diretoria Acadêmica, em conjunto com os Coordenadores de Curso e 

demais gerentes do CIESA, objetivando inovar o processo da avaliação institucional, 

reformulou o instrumento de auto avaliação, acrescentando novos indicadores e 

aprimorando os já existentes.  

Ainda em 2004, a Comissão de Acompanhamento da avaliação foi renovada e 

ampliada, por meio da Portaria DG nº 01/2004 de 3 de junho de 2004, em atendimento à  

Lei Nº 10.861 de 14 de abril de 2004 – SINAES, passando a chamar-se  Comissão Especial 

do Sistema de Auto avaliação do CIESA – CESAC, responsável pelo acompanhamento 

permanente do desenvolvimento e aprimoramento dos padrões de qualidade institucional. 

 

Paralelas à Avaliação Institucional, outras ações de avaliação vêm sendo praticadas, 

seja pela avaliação de indicadores específicos de desempenho institucional (titulações, 

publicações, projetos de pesquisa, desempenho dos docentes e técnico-administrativos, 

entre outros.), seja pelas avaliações externas como o ENADE, ACG, etc. 

 

Vale ressaltar que não existem receitas prontas nem instrumentos perfeitos de 

avaliação institucional. É pelo exercício dialético entre a avaliação e o planejamento 

institucionais que as suas concepções e os instrumentos podem ser gradativamente 

qualificados e legitimados para os desafios de cada instituição. 

 

3.  INSERÇÃO REGIONAL 
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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, 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. 

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. 

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 as 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. 
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Em vinte e sete anos de existência, o CIESA coloca à disposição da sociedade 

manauara os cursos de graduação em: Administração, em sete linhas de formação 

(Comércio Exterior, Pessoal, Marketing, Sistema de informação, Hospitalar, Produção, 

Finanças e Tributos), Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Licenciatura Plena 

em Educação Artística, Licenciatura Pleno em Matemática, Secretariado Executivo e 

Turismo.  Além disso, oferece cursos extensionistas e programas de qualificação, 

oportunizando aos discentes dar continuidade na sua formação acadêmica. Vem investindo, 

ainda, nos seus cursos de Pós-Graduação, tanto em nível de lato sensu quanto stricto sensu, 

procurando aprimorar a formação de seus docentes e discentes. 

Nessa perspectiva, o CIESA propõe em seu PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional), as reais intenções de trabalho e expansão do Centro, por meio de ações 

acadêmico-administrativas para o quinquênio 2013/2018. Este projeto está envolvendo os 

cursos de graduação, com a criação de novos cursos e as ações para atender a demanda, 

numa visão de futuro que privilegie as perspectivas de negócios, de ciências aplicadas e de 

tecnologia em especificidades que, juntamente com os cursos que já tem oferecido, 

proporcionem conhecimentos necessários para a sustentabilidade econômica, social e 

ambiental. 

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 se perder em seus 

problemas particulares. Nesse sentido o universal deverá estar refletido em cada 

comunidade, construindo a riqueza cultural e social do futuro. 
 

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.  

 

 

4.  CONCEPÇÃO E PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Conforme Belloni (2000), a avaliação institucional define-se como um instrumento 

para o aprimoramento da gestão acadêmica e administrativa tanto das instituições quanto 

dos sistemas educacionais, com vistas à melhoria da qualidade e da sua relevância social. 

 

A concepção de Avaliação prevista no SINAES, em consonância à natureza pública 

da educação e aos princípios educacionais expressos na Constituição e na LDB, 

compromete-se com uma qualidade conectada com a melhoria acadêmica e com a 

responsabilidade social, oportunizando as instituições de educação superior o uso 

construtivo dos resultados no desenvolvimento de suas políticas acadêmicas, cultura, 

valores e compromissos, num processo permanente, com participação acadêmica e social, 

constituindo fundamentos para a  criação de políticas públicas como possibilidade concreta 

junto  à ciência e à sociedade, implicando um comprometimento efetivo, partilhado por 



 
 

 

 16 

 

 

todos  os atores-sujeitos do cenário educacional de maneira responsável, com  valores 

éticos e humanistas. 

 

Esta concepção aponta para os princípios: 

 

 A responsabilidade social com a qualidade da educação superior; 

 O reconhecimento da diversidade do sistema; 

 O respeito à identidade, à missão e à história das instituições; 

 A globalidade institucional pela utilização de um conjunto significativo de 

indicadores considerados em sua relação orgânica; 

 A continuidade do processo avaliativo como instrumento de política 

educacional para cada instituição e o sistema de educação superior em seu 

conjunto. 

 

  Para o CIESA, a avaliação institucional deve orientar ações de estímulo e 

fomento à melhoria da qualidade das atividades acadêmicas, bem como fortalecer o projeto 

institucional com ética e responsabilidade social, constituindo-se a partir de questões de 

reflexão e discussão permanente sobre a práxis político-pedagógica, gerada e articulada em 

ampla publicidade crítica. Esta concepção configura-se nas seguintes características: 

 

a) É um processo de construção coletiva que possibilita o reaprender a 

aprender; 

b)  É uma instância de aprendizagem dialeticamente atuante; 

c) Respeita o dinamismo da sociedade; 

d) É democrática, pois se valida pela forma consensual em que se constrói, 

envolvendo a participação dos sujeitos e buscando uma consciência 

coletiva; 

e) Faz exame crítico da realidade interna; 

f) É um processo permanente e busca garantir a pertinência e a qualidade das 

ações; 

g) É transparente quanto aos seus fundamentos, seu enfoque e principalmente 

no que se refere à utilização dos seus resultados para o desenvolvimento da 

política interna. 

           

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

 

a) VISÃO HOLÍSTICA: o foco gerenciador da avaliação no CIESA é a 

capacidade crítica, indispensável para que não se perca a visão ampla e 

tendências do cenário educacional, econômico, social, político e cultural 

permitindo uma melhor compreensão da dinâmica social e do que 

disponibiliza o conjunto de indicadores e dimensões usados na avaliação, no 

sentido de buscar melhores caminhos para a concepção de nossos objetivos e 

a eficiência e eficácia da ação conjunta de todos os aspectos que representam 

a realidade do CIESA, e como ensina o professor Jacques Marcovitch, a 

postura acadêmica em face da globalização é algo não suficientemente 
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discutido, há que reconhecer o valor do outro e incorporá-lo à nossa 

estratégia de desenvolvimento(1998); 

 

b) CONVIVÊNCIA PARTICIPATIVA: a avaliação somente terá viabilidade, 

com o empenho de todos os atores que integram o espaço acadêmico, por 

meio de uma crítica responsável e comprometida, com engajamento ético e 

estimulada pela pluralidade de experiências e concepções; 

 

c) APRIMORAMENTO: aponta subsídios para o questionamento, 

identificando pontos positivos e negativos na instituição, visando ao 

aprimoramento gradual, disseminando a cultura da mudança e a atualização 

permanente, garantindo o cumprimento de sua missão institucional; 

 

d) RESPEITO À IDENTIDADE E À REGIONALIDADE: o Projeto 

Institucional, a Inserção Regional e o compromisso expresso na Missão 

Institucional constituem parâmetros para pensarmos criticamente nossas 

ações,  consequentemente, a avaliação do desempenho institucional deve ser 

tratada em função dos projetos, das características, possibilidades e 

compromissos efetivos com a qualidade; 

 

e) CONFIABILIDADE E LEGITIMIDADE: o processo avaliativo se sustenta 

quando legitimado pela comunidade acadêmica, por meio de ampla 

participação e da busca de informações confiáveis, adotando procedimentos 

e critérios transparentes, com divulgação e discussão dos resultados, 

trazendo contribuições eficazes para a melhoria da qualidade do fazer 

acadêmico; 

 

f) PERMANÊNCIA E COMPARABILIDADE: a Avaliação Institucional se 

estabelece a partir de um processo de regularidade em que a sua prática seja 

parte integrante do cotidiano do CIESA, fazendo-se à medida que permite 

comparar dimensões e indicadores em diferentes aspectos e tempos, 

possibilitando o aperfeiçoamento das ações e da cultura de avaliação, 

constituindo-se em uma sólida base para a sustentabilidade entre as políticas 

e os projetos da Instituição; 

 

g) DESCENTRALIZAÇÃO: o processo avaliativo ocupa espaço de autonomia, 

assegurando a criatividade e a inovação, aberto à mudança, compartilhando 

ações conjuntas que beneficiem a reconstrução do projeto educacional e o 

autoconhecimento institucional, conduzido-nos a um compromisso com uma 

educação de qualidade e, conforme Milton Santos, com um futuro 

preocupado com a política dos homens e não das coisas (1998). 

 

  

5.  DIRETRIZES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
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O CIESA tem consciência do desafio que representa a sua missão, sobremaneira 

porque está na Amazônia e o seu compromisso com os anseios da comunidade, vocações e 

potencialidades regionais exigem excelência e inovação qualitativa. 

 

A tarefa de avaliar a instituição é extremamente complexa, pois precisa atender os 

novos tempos e as novas exigências que a sociedade apresenta e reserva para o amanhã, 

como seu cliente substantivo que, segundo Tubino (1997), consome a força de trabalho 

desenvolvida, as pesquisas e os serviços. 

 

É evidente, então, que a avaliação começou a ser valorada e o momento está a exigir 

eficácia e aplicabilidade de critérios e instrumentos democráticos como uma nova 

referência para a avaliação, como um processo cíclico, criativo e renovador de análise e 

síntese das dimensões de qualidade definidas pela instituição e no qual todos os que 

integram a comunidade acadêmica estejam comprometidos com os resultados e as 

experiências e informações sejam utilizadas para dar perspectiva às decisões, permitindo a 

retroalimentação e o aperfeiçoamento do desempenho acadêmico e sociopolítico da 

instituição na busca de um projeto de qualidade, contextualizado e que atenda a 

conjunturalidade com proposições inovadoras e competitivas, possibilitando a consolidação 

de uma cultura de avaliação permanente, com caráter diagnóstico e formativo. 

 

Tomando como referência o projeto institucional do CIESA e as diretrizes nacionais 

traçadas pela CONAES, instituída pelo SINAES (Lei Nº 10.861 de 14 de abril de 2004), a 

avaliação se constitui num conjunto de aspectos articulados a essa nova perspectiva de 

avaliação e segundo as seguintes diretrizes: 

 

 Respeitar e reconhecer a importância do Projeto Institucional; 

 Assumir o processo participativo e a geração de comprometimento autêntico 

do conjunto de atores que compõem o cenário institucional; 

 Ter engajamento ético, considerando os aspectos ético-filosófico-políticos; 

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

social; 

 Estimular o uso construtivo dos resultados da avaliação; 

 Oportunizar o autoconhecimento da instituição; 

 Ser um programa sistemático; 

 Fundamentar as decisões administrativas, políticas e acadêmicas; 

 Avaliar para redimensionar a ação educativa; 

 Ter credibilidade e legitimidade, obtidas de maneira gradativa e em 

conformidade à dinâmica e à qualidade do trabalho; 

 Ser institucionalizada em suas múltiplas dimensões; 

 Garantir uma comunicação horizontal; 

 Diagnosticar avanços e entraves do programa de avaliação; 

 Garantir um processo democrático no processo de decisões; 

 Ser transparente em todas as suas etapas; 

 Desenvolver crítica responsável e comprometida; 

 Utilizar a modernização compatível com os avanços sociais e tecnológicos; 
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 Democratizar as decisões e recomendações; 

 Divulgar amplamente os resultados e as discussões internas; 

 Definir os valores que a instituição deve trilhar numa avaliação 

emancipatória; 

 Buscar o aperfeiçoamento acadêmico-social sem visar à punição nem à 

premiação; 

 Analisar a instituição em sua globalidade; 

 Caracterizar-se como um processo de descrição, análise e crítica da 

realidade; 

 Conduzir o programa de avaliação com autonomia; 

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

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

e políticos; 

 Valorizar a solidariedade e a cooperação; 

 Ampliar, por meio da interface externa, o campo de transparência acerca da 

importância da responsabilidade social da educação superior, especialmente, 

para o progresso da ciência, a construção da cidadania e o aprofundamento 

dos valores democráticos; 

 Aprofundar a concepção de responsabilidade social no desenvolvimento da 

IES e sua importância, agindo como um processo de construção, com 

participação e atuação socialmente responsável. 

 

Temos consciência, todavia, de que a proposta de avaliação só será viável se 

sustentada por seguidores convencidos de enfrentar as resistências às mudanças, as 

condições histórico-sociais e cientes de sua importância como elementos imprescindíveis 

não só por suas contribuições com ideias transformadoras, mas também pela compreensão 

do espaço e do tempo destinados à reformulação da Instituição, ponto fundamental para 

calibrar os eixos do projeto institucional, no propósito de garantir, parafraseando o Prof. 

Alves Fiúza de Mello, em caráter permanente, a efetividade, a pertinência e a qualidade das 

atividades acadêmicas vis-à-vis os objetivos programados. 

 

6.  OBJETIVOS GERAIS DO CIESA 

O CIESA é uma instituição pluridisciplinar, pluralista, apartidária e independente, 

que tem como objetivos: 

 Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito crítico e do pensamento 

reflexivo; 

 Formar, nas diferentes áreas do conhecimento, profissionais aptos à inserção em 

setores profissionais e à participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; 

 Apresentar a sua comunidade cursos afinados com o mundo do trabalho, 

proporcionando formação contínua; 

 Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e difusão da cultura, 

procurando proporcionar o desenvolvimento do espírito crítico pelo qual o homem 
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se conhece, compreende o meio em que está inserido e prepara-se para nele intervir 

com vistas a sua transformação; 

 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade, por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão; 

 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais; 

 Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com ela uma relação de 

reciprocidade; 

 Promover a extensão, aberta à participação das comunidades interna e externa, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

7.  OBJETIVOS DO PDI 

 Ampliar a oferta de cursos de Graduação, Extensão, Pós-Graduação Lato Sensu e 

Programa Stricto Sensu; 

 Modernizar o sistema de informação acadêmico, atualizando todos os seus dados; 

 Consolidar as parcerias com outras Instituições para o desenvolvimento do ensino, 

da pesquisa e da extensão; 

 Incentivar a produção acadêmica por meio de publicações; 

 Melhorar a qualificação acadêmica, proporcionando melhores condições de oferta; 

 Incrementar as formas de ingresso; 

 Promover a atualização dos docentes em cargos administrativo-acadêmicos; 

 Melhorar o desempenho didádico-pedagógico dos docentes; 

 Melhorar o desempenho discente; 

 Reorganização do Centro Universitário; 

 Revitalizar a política de Recursos Humanos; 

 Implementar projetos de divulgação do Centro Universitário; 

 Expandir e melhorar os serviços prestados pela Biblioteca; 

 Adequar a infra-estrutura às necessidades advindas da expansão. 

 

 

8.  OBJETIVOS  DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

GERAL: 
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 Promover a avaliação institucional do CIESA, de forma contínua e participativa, 

enfocando seu desempenho nos aspectos administrativos, do ensino, da pesquisa, 

extensão e pós-graduação para garantir a qualidade e a eficácia da ação acadêmica, 

bem como as relações com a sociedade.  

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Mobilizar e envolver a comunidade acadêmica no processo de avaliação, 

contribuindo para a consolidação de uma cultura e políticas institucionais de 

valorização da avaliação para o planejamento e tomada de decisões; 

 

 Avaliar a qualidade do ensino oferecido no CIESA, em relação à formação global 

do aluno e à demanda do mercado e da sociedade, identificando o perfil do corpo 

discente e seu dimensionamento, tendo em vista à centralidade na missão 

institucional; 

 

 Buscar subsídios para o planejamento e a tomada de decisões no processo de 

aperfeiçoamento da Instituição, identificando mudanças necessárias, reveladas no 

processo de avaliação, para a otimização dos serviços institucionais; 

 

 Avaliar os processos de planejamento, acompanhamento e avaliação no CIESA, sua 

adequação ao cumprimento dos objetivos e projeto institucionais e sua coerência 

com a estrutura organizacional; 

 

 Avaliar a frequência, atualidade e abrangência da comunicação e sistemas de 

informação, oportunizando a publicização e a comunicação transparente dos 

resultados da Instituição, por meio da utilização de diversos instrumentos e canais; 

 

  Aprofundar o conhecimento dos pontos fortes e fracos da Instituição, favorecendo a 

ocorrência de ações concretas que levem a uma ação efetiva de revisão das 

atividades da Instituição, sinalizando acertos e equívocos cometidos, para definir 

estratégias de superação de problemas e traçar seu planejamento conjunto; 

 

 Avaliar o processo de elaboração, execução e acompanhamento do orçamento no 

CIESA, bem como a distribuição dos recursos para o desempenho da Instituição e o 

grau de racionalização que se tem dado para o seu uso; 

 

 Avaliar a participação do docente na vida acadêmica, sua postura e desempenho 

frente ao ensino e sua prática pedagógica, seu envolvimento com a ciência e a 

pesquisa e seu interesse pela educação, questionando sua preocupação enquanto 

agente de transformação da sociedade, que vislumbra a inovação e a integra como 

compromisso social; 

 

 Conhecer a dinâmica dos elementos que compõem a estrutura dos cursos oferecidos 

à sociedade, com a finalidade de acompanhar os processos pedagógicos e 
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organizacionais utilizados no desenvolvimento das atividades curriculares, assim 

como as condições para sua realização; 

 

 Conhecer, numa atitude diagnóstica, como se definem e se realizam, em termos de 

execução, os traçados documentais das políticas institucionais do Centro 

Universitário; 

 

 Identificar a realização das ações articuladas entre o PDI, a missão institucional e os 

projetos político-pedagógicos dos cursos, permitindo uma leitura integrada e um 

diagnóstico correto da situação global para a indicação de novas propostas de ação; 

 

 Definir parâmetros para gestão universitária, conhecer talentos, acompanhar o 

conteúdo e o ritmo da produção científica; 

 

 Propiciar o redimensionamento dos objetivos institucionais, com vistas à 

harmonização do CIESA com os desafios, anseios e necessidades do mundo 

contemporâneo e da sociedade regional; 

 

 Avaliar as políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino, 

iniciação científica, extensão, avaliação institucional e atividades de intercâmbio 

estudantil; 

 

 Avaliar as políticas relacionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

 

9.  DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

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; 
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XII. Sustentabilidade Financeira. 

  

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. 

 

Para tanto, são utilizados questionários eletrônicos acessíveis em páginas contendo 

questões a serem respondidas por alunos e professores, apontando para uma determinada 

característica a ser avaliada, garantindo-se, a cada questão, um espaço aberto para que estes 

possam expressar sua opinião sobre os pontos positivos e negativos de cada indicador.  

 

No entanto, a avaliação vai mais além, utilizando os resultados oriundos do 

Programa de Acompanhamento de Egressos e a análise dos relatórios emitidos pelo INEP 

sobre o desempenho dos estudantes por meio da aplicação de exames, do resumo técnico 

sobre o Censo da Educação Superior e dos relatórios emitidos pelas comissões de avaliação 

dos cursos de graduação e, ainda, utiliza a base de informações constantes do SIEdSup, 

Sistema Integrado de Informações da Educação Superior. 

 

 

 

10.  SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO CIESA 

 

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, constitui-se na forma representada no quadro a seguir: 

AVALIAÇÃO/PERIODICIDADE MÉTODO UTILIZAÇÃO 

AVALIES – Avaliação das Instituições de 

Educação Superior: 

Auto Avaliação (semestral) 

 

Avaliação Externa (calendário estabelecido 

em ato da CONAES) 

 

Aplicação de questionário eletrônico e coleta de dados, 

além de informações oriundas dos diversos processos 

avaliativos agregadas às dimensões da Avaliação 

Institucional do CIESA. 

Sob a coordenação da CPA, tem o propósito de redirecionar a política 

institucional, pois seus resultados impactam  nas ações acadêmico-

administrativas. 

 

Realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo 

diretrizes estabelecidas pela CONAES. 

Contribui para o autoconhecimento, aperfeiçoamento das atividades 

desenvolvidas pela Instituição e oferece subsídios importantes para a regulação 

e formulação de políticas educacionais. 

ANUAL  

Aplicação do questionário socioeconômico-cultural. 

 

Conhecer o perfil dos ingressantes. 

 

Perfil dos Ingressantes 

 

 

Censo da Educação Superior 

 

Coleta, anualmente, de uma série de dados sobre a 

educação superior no País. As instituições de ensino 

superior respondem ao questionário eletrônico. 

 

 

O Censo oferece um resumo técnico enriquecido de informações com análises 

preliminares e uma visão das tendências de um nível de ensino em processo de 

expansão e diversificação, permitindo a construção de série histórica e da 

coleta de informações detalhadas como subsídios para o planejamento da 

política institucional e para o desenvolvimento das ações acadêmico-

administrativas, possibilitando maior democratização de acesso à educação 

superior e à melhoria de sua qualidade. 

  Oferece uma base de informações sobre o sistema brasileiro de Educação 
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SIEdSup – Sistema Integrado de 

Informações da Educação Superior 

Sistema de Cadastro das Instituições da Educação 

Superior. 

Superior, sobre a IES e seus cursos, os resultados que obtiveram nos processos 

oficiais de avaliação e seus principais indicadores educacionais.  

 

BIENAL 
 

 

Questionário de autopreenchimento e entrevista pessoal. 

 

 

 

Revisão ampla do curso, proposição de novas abordagens e habilitações ou 

ênfases.  

 

Acompanhamento dos Egressos 

(Formados) 

TRIENAL  

Aplicado pelo INEP/MEC, por meio de uma prova 

respondida pelos alunos cadastrados pela instituição e por 

questionário de pesquisa socioeconômico-cultural 

respondido, inclusive, pelo coordenador de curso.  

 

 

Análise dos Relatórios emitidos pelo INEP com vistas a revisões e 

reformulações no ensino e ao desencadeamento de ações acadêmicas visando 

alcançar um padrão de qualidade. 

 

Avaliação Externa: 

* ENADE – Avaliação do Desempenho dos 

Estudantes 

 

 

Diagnóstico dos Cursos de Graduação 

Aplicação de questionários e entrevistas com as 

comunidades interna e externa, matrículas por gênero, 

projeção de matrícula, faixa etária, titulação dos 

professores, vagas oferecidas e ocupadas, desafios e 

perspectivas, metas, dificuldades.  

 

Realiza um autodiagnóstico do curso, fortalecendo a visão crítica e 

transformadora da avaliação e a qualidade política da instituição. 

PERIÓDICA Aplicada pelo INEP e suas Comissões de Avaliação de 

Curso no momento do reconhecimento ou renovação do 

reconhecimento de curso, por meio de instrumentos e 

procedimentos que incluem visitas in loco. 

Objetiva avaliar a instituição e seus cursos, considerando as dimensões, 

organização didático-pedagógica, corpo docente e instalações, seus respectivos 

indicadores de qualidade.  * ACG – Avaliação dos Cursos de Graduação 

 

* No Sistema de Auto Avaliação anterior, o CIESA utilizava os relatórios emitidos pelo ENC e os da Avaliação das 

Condições de Ensino. 

 

11. A OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

1ª Etapa: CONSTITUIÇÃO DA CESAC EM 2004  

 

Para realizar a auto avaliação, o CIESA instituiu, com a Portaria DG nº 01/2004 de 

3 de junho de 2004, a Comissão Especial do Sistema de Auto avaliação do CIESA – 

CESAC. 

 

A CESAC é o órgão responsável pela condução dos processos de avaliação interna, 

de sistematização e de coleta de informações, visando assegurar o acompanhamento 

permanente do desenvolvimento e aprimoramento dos padrões de qualidade institucional. 

 

A CESAC, conforme o art. 2.º da Portaria DG nº 01/2004, está composta pelos 

seguintes representantes, cujos membros foram designados pela Portaria DG n.º  02/2004 

de 3 de junho de 2004, anexa a este programa: 

a) 1 Representante do Corpo Administrativo; 

b) 1 Representante do Corpo Técnico; 

c) 1 Representante da Assessoria Acadêmica; 

d) 1 Representante do Sistema de Informação Acadêmica; 

e) 1 Representante da Diretoria; 
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f) 1 Representante dos Coordenadores de Curso; 

g) 2 Representantes dos Professores; 

h) 2 Representantes dos Discentes; 

i) 2 Representantes dos Egressos; 

j) 1 Representante da Sociedade Civil Organizada. 

A partir da Portaria MEC Nº 273, de 26 de janeiro de 2005 que credencia o Centro 

Universitário, por transformação do Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas,     

a Comissão Especial do Sistema de Auto avaliação, assim como a Estrutura Organizacional 

do CIESA, sofreram algumas mudanças. Revogou-se a Portaria DG n.º 01/2004 de 3 de 

junho de 2004, que instituía a Comissão Especial do Sistema de Auto avaliação do CIESA 

– CESAC e instituiu-se a Portaria GR nº001/2005 que aprovou a seguinte estrutura para a 

CESAC – Comissão Especial do Sistema de Auto avaliação do CIESA: 

I. 1 Representante do Corpo Administrativo; 

II. 1 Representante do Corpo Técnico; 

III. 1 Representante da Assessoria Acadêmica; 

IV. 1 Representante do Sistema de Informação Acadêmica; 

V. 1 Representante da Reitoria; 

VI. 1 Representante dos Coordenadores de Curso; 

VII. 2 Representantes dos Professores; 

VIII. 2 Representantes dos Discentes; 

IX. 2 Representantes dos Egressos; 

X. 1 Representante da Sociedade Civil Organizada. 

Acompanhando o processo de mudança e inovações institucionais o Centro 

Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA pela Portaria GR CIESA nº 03/2011 

de 21/12/2011 no uso das atribuições que lhe confere o inciso I art. 11 da Lei 10.861 de 

14/04/04, estabelece seguinte composição para a CESAC/CPA: 

I. 3 Representantes do corpo docente 

II. 3 Representantes do corpo discente 

III. 3 Representantes dos funcionários técnico-administrativos 

IV. 3 Representantes de alunos egressos 

V. 2 Representantes da Sociedade Civil Organizada 

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO DA CESAC 

REGIMENTO DA COMISSÃO ESPECIAL DO SISTEMA DE  

AUTO-AVALIAÇÃO DO CIESA - CESAC 
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CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

Artigo 1.º O Sistema de Auto avaliação do CIESA está disciplinado no art. 95 do 

seu Regimento como um instrumento de análise das atividades instituídas, voltado à 

consecução dos objetivos estabelecidos e, por ter como meta a excelência do ensino, é 

complementado pelo Sistema de Acompanhamento de Egressos, aprovado pela Portaria DG 

nº 02 de 21/09/00, que tem por objetivo avaliar periodicamente os ex-alunos do CIESA, 

através de seu desempenho no mercado de trabalho e da contribuição comunitária e política 

à sociedade amazonense, realimentando o processo com informações valiosas para a 

revisão das propostas pedagógicas e para o planejamento de seus cursos e pela Avaliação 

Externa de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP), de acordo com o art. 8º, na forma da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, 

compreendendo os seguintes procedimentos e instrumentos: a) Avaliação Externa in loco; 

b) Avaliação das Condições de Ensino; c) Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE), aplicados periodicamente, na forma da lei, e que constituirão referencial básico 

dos processos de regulação e supervisão da educação superior, neles compreendidos os 

processos de recredenciamento de instituições de educação superior e reconhecimento e 

renovação de reconhecimento dos cursos superiores; d) Censo da Educação Superior, 

integrado ao SINAES e incluindo informações sobre atividades de extensão; e) Cadastro de 

Cursos e Instituições, integrado ao SINAES; e) CESAC/CPA: Comissão Especial do 

Sistema de Auto avaliação do CIESA, criada na IES com a atribuição de conduzir os 

processos de avaliação interna da instituição, de sistematização e de coleta de informações. 

Parágrafo único. O Sistema de Avaliação Interna é coordenado pela Comissão 

Especial do Sistema de Auto avaliação do CIESA – CESAC/CPA. 

 

Art 2.º A Comissão Especial do Sistema de Auto avaliação do CIESA – 

CESAC/CPA, instituída pela  Portaria DG nº 01/2004, de 3 de junho de 2004, é responsável 

pela condução dos processos de avaliação interna da instituição, de sistematização e de 

prestação das informações solicitadas pelo INEP, na forma da lei. 

Parágrafo único. Será assegurada à comissão de que trata o caput atuação autônoma 

em relação a conselhos e demais órgãos colegiados do CIESA. 

 

Art 3.º A CESAC/CPA contará com uma estrutura de apoio para o levantamento 

dos dados necessários às atividades de avaliação. 

 

 

 

                                                            CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

Art 4.º A Comissão Especial do Sistema de Auto avaliação do  CIESA – CESAC 

/CPA terá a seguinte composição: 
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I –  3 (três) representantes do Corpo Docente; 

II – 3 (três) representantes do Corpo Discente; 

III – 3 (três) representantes dos funcionários técnico-administrativos; 

IV – 3 (três) representantes dos alunos egressos; 

V – 2 (dois) representantes da Sociedade Civil Organizada. 

§ 1.º  Os representantes de que trata os inciso III serão indicados por suas 

respectivas categorias. 

§ 2.º Os representantes de que trata o inciso IV serão indicados pelos coordenadores 

de curso. 

§ 3.º Os representantes de que trata os incisos I e III serão eleitos por seus pares; 

§ 4.º Os representantes de que trata o inciso V serão indicados pelo Reitor do 

CIESA. 

§ 5.º O Presidente, Vice-Presidente e Secretário da CESAC/CPA serão eleitos pela 

Comissão, dentre os seus membros. 

Art 5.º  Os membros da CESAC/CPA terão mandato de  2(dois) anos, podendo 

serem reconduzidos. 

Parágrafo único. Caberá ao Reitor do CIESA, em ato próprio, a designação dos 

membros da CESAC. 

Art. 6.º São atribuições da CESAC, nos termos do art 4º. da Portaria DG nº 

01/2004, de 3 de junho de 2004 e do Manual de Avaliação Institucional : 

I – assegurar o acompanhamento permanente do desenvolvimento e do 

aprimoramento dos padrões de qualidade institucional; 

II – propor políticas e diretrizes de funcionamento, de forma a garantir o processo 

de Avaliação Institucional;  

III – estabelecer as normas e critérios para a Avaliação de Institucional; 

IV – coordenar, planejar e aperfeiçoar o processo de Avaliação Institucional;  

V – estimular e implementar o processo de Avaliação Institucional;  



 
 

 

 28 

 

 

VI – desenvolver e aperfeiçoar metodologias para a Avaliação Institucional no 

CIESA;  

VII – propor indicadores objetivos que qualifiquem o processo de  Auto Avaliação; 

VIII – promover a análise das estatísticas de participação e dos resultados 

alcançados;  

IX – analisar e emitir parecer sobre os procedimentos e resultados do processo de 

Avaliação Institucional, encaminhando recomendações às instâncias competentes;  

X – organizar séries históricas das Avaliações realizadas, compreendendo todo o 

Sistema de Avaliação nos aspectos Interno e Externo; 

XI – divulgar cronograma anual das atividades a serem desenvolvidas no processo 

de Avaliação Institucional; 

XII – cumprir e fazer cumprir o Programa de Avaliação Institucional; 

XIII – deliberar sobre a necessidade de apoio de consultoria externa para assuntos 

relativos ao Programa de Avaliação Institucional;    

XIV - promover a convocação das reuniões ordinárias mensais e extraordinárias; 

XV – elaborar o seu Regimento, a ser aprovado em ato do Diretor Geral; 

XVI – articular-se com os órgãos que compõem a estrutura organizacional do 

CIESA, visando estabelecer ações e critérios comuns de avaliação;  

XVII – assegurar o caráter público de todos os procedimentos e resultados dos 

processos avaliativos;  

XVIII – monitorar os prazos estabelecidos para a realização da Avaliação 

Institucional;  

XIX – gerenciar o funcionamento da estrutura de apoio na busca de indicadores 

internos e externos de avaliação e da manutenção dos bancos de dados;  

XX – avaliar o cumprimento dos objetivos e metas institucionais e propor medidas 

de aperfeiçoamento;  

XXI – solicitar informações aos órgãos que integram a estrutura organizacional do 

CIESA que venham a subsidiar o processo de acompanhamento e avaliação; 

XXII – exercer as demais atribuições inerentes à natureza de sua competência.   
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     CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL 

DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE AUTO-AVALIAÇÃO 

DO CIESA – CESAC/CPA 

Art 7.º Ao Presidente da CESAC compete:  

I – presidir, supervisionar e coordenar todos os trabalhos da CESAC, promovendo 

as medidas necessárias à consecução de suas finalidades; 

II – convocar as reuniões da Comissão; 

III – presidir as reuniões da Comissão; 

IV – estabelecer a pauta de cada reunião; 

V – resolver questões de ordem; 

VI- exercer o voto de qualidade, quando ocorrer empate nas votações; 

VII – constituir comitês especiais temporários, integrados por membros da 

Comissão e especialistas, para realizar estudos de interesse da CESAC. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

Art. 8.º A CESAC/CPA realizará reuniões ordinárias mensalmente e, 

extraordinariamente, sempre que convocada pelo seu Presidente. 

Art. 9.º As reuniões ordinárias da CESAC/CPA serão realizadas conforme 

calendário aprovado em sessão e em datas previamente fixadas.  

Art. 10. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente 

Regimento serão discutidas em sessão e encaminhadas pelo Presidente ao órgão 

competente. 

Art. 11. A sequência das reuniões da CESAC/CPA será a seguinte: 

I – verificação da presença do Presidente e, em caso de sua ausência, abertura dos 

trabalhos pelo Vice-Presidente; 

II – verificação de presença e existência de quorum; 
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III – votação e assinatura da Ata da reunião anterior; 

IV – leitura e despacho do expediente; 

V – Ordem do Dia compreendendo leitura, discussão e votação dos pareceres; 

VI – organização da pauta da próxima reunião; 

VII – distribuição de expedientes aos relatores; 

VIII – comunicação breve e franqueamento da palavra. 

Parágrafo único. Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, a 

CESAC, por voto da maioria, poderá alterar a sequência estabelecida neste artigo.  

Art. 12 A cada reunião os membros consignarão sua presença em folha própria e o 

Secretário lavrará uma ata com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões, deliberações e 

resoluções, a qual deverá ser assinada pelos membros presentes e pelo Presidente, quando 

de sua aprovação.  

Art. 13 O presente Regimento entrará em vigor na data de publicação do ato de 

homologação pelo Reitor do CIESA.  

 

INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA CESAC/CPA 

Os membros da comissão, após eleitos ou indicados, serão designados por portaria 

do Reitor.  

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.  

2ª Etapa: 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. 
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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 CESAC/CPA para a verificação dos estudos; 

 Contribuir para a capacitação docente em avaliação pela realização de mini-cursos 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: CESAC/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 
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Canal/Veículo: Docentes, DCE. 

Equipe de Organização: Discentes, Docentes. 

Clientela: Corpo discente. 

Função: 

 Promover Encontros, Eventos, Seminários. 

 Dinamizar DCE; 

 Programar campanhas. 

 

12. DIMENSÕES E INDICADORES 

 

A avaliação institucional pressupõe e depende de informações confiáveis e 

fidedignas sobre dimensões consideradas importantes para o desenvolvimento do CIESA. 

Estas informações devem ser organizadas e tornadas públicas, a fim de que a sociedade e a 

comunidade acadêmica possam discutir os seus significados para o desenvolvimento da 

qualidade institucional. 

 

Cada indicador definido para avaliar a qualidade de determinados processos e 

avaliações já com proposta de organização contemplando cinco eixos de análise, dentro das 

dez dimensões do SINAES, ou seja : Eixo 1– Planejamento e Avaliação Institucional: que 

considera a dimensão 8 do SINAES ( planejamento e auto avaliação).; Eixo 2 – 

Desenvolvimento Institucional : que contempla a dimensão 1 do SINAES ( missão e o 

plano de desenvolvimento institucional) e a dimensão 3 ( responsabilidade social da 

instituição); Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange a dimensão 2 do SINAES ( políticas 

para o ensino, pesquisa e extensão, a 4 (comunicação com a sociedade) e a dimensão 9 

(políticas de atendimento aos discentes); Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende a 

dimensão 5 do SINAES ( políticas de pessoal), a 6 (organização e gestão da instituição) e a 

dimensão 10 ( sustentabilidade financeira) e o Eixo 5 – Infraestrutura: corresponde à 

dimensão 7 do SINAES ( infraestrutura física). 

 

Desta forma, a comunidade acadêmica deverá garantir abrangência a todos os 

aspectos relevantes que integram o sistema de avaliação, oportunizando a reflexão sobre o 

diagnóstico da realidade do CIESA e a execução permanente da política de avaliação 

institucional.    

 

Abaixo, descrevemos um modelo de questionário eletrônico aplicado entre docentes 

e discentes do CIESA e disponibilizado em seu site: 

 

 

INDICADORES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (Professor) 

 

 A auto avaliação do CIESA é uma atividade rotineira e inerente à nossa missão 

institucional, por se tratar de um princípio básico e norteador da vida acadêmica. 

 

 Nosso propósito é o caminho da construção da excelência e a atividade de avaliação, 

aqui conduzida de forma sistemática e institucional, está voltada à organização como um 
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todo, aos seus objetivos, aos processos direcionados às atividades, aos resultados 

alcançados e aos não obtidos, às relações entre a instituição e o seu meio, aos padrões de 

desempenho e de qualidade para onde direcionamos nossa expectativa. 

 

Esperamos que você participe conosco, pois suas informações irão subsidiar as 

discussões sobre o caminho a trilhar e as estratégias, visando assegurar a boa qualidade de 

nossos serviços e o pleno atendimento das necessidades e legítimas expectativas da 

comunidade acadêmica. 

 

PARTE I - AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

QUANTO À INSTITUIÇÃO 

 

1. Prestígio da Instituição junto à sociedade 

2. Eficiência dos canais de comunicação Instituição/Professor 

3. Satisfação em atuar como professor da Instituição. 

4. Diretrizes acadêmicas do Centro Universitário. 

 

QUANTO À DIREÇÃO DO CIESA: 

5. Receptividade às reivindicações da comunidade acadêmica. 

6. Relacionamento com os professores 

7. Satisfação quanto à atuação: democrática e justa? 

 

QUANTO À QUALIDADE DO ATENDIMENTO PELOS ÓRGÃOS DE APOIO: 

8. Limpeza e higiene dos ambientes. 

9. Serviços de vigilância.  

10. Serviços de segurança. 

11. Serviços de telefonia. 

12. Recursos audiovisuais. 

12. Serviços de reprografia. 

13. Setor de Pessoal. 

14. Informações divulgadas pela internet. 

 

QUANTO À SECRETARIA DE REGISTROS E CONTROLES ACADÊMICOS 

15. Eficiência no atendimento. 

16. Respeito no atendimento. 

17. Clareza nas informações prestadas. 

18. Sistemática dos registros acadêmicos (faltas, notas, processos acadêmicos). 

 

QUANTO AO CENTRO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

19. Satisfação com o nível de atendimento. 

 

QUANTO AO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E APOIO AO DISCENTE: 
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20. Satisfação com nível de atendimento. 

 

QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO PROFESSOR NA ACADEMIA: 

21. Contribuo para a produção científica do CIESA com artigos e trabalhos. 

22. Participo das atividades acadêmicas. 

 

PARTE II – AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES DE ENSINO 

QUANTO ÀS SALAS DE AULA: 

23. Iluminação 

24. Climatização 

25. Acústica 

26. Adequação do espaço físico em face do número de alunos. 

 

QUANTO À BIBLIOTECA: 

27. Qualidade das informações divulgadas sobre o acervo 

28. Espaço físico. 

29. Nível de informatização incluindo o acesso à internet. 

30. Adequação e atualização do seu acervo em face da necessidade do curso. 

31. Número de exemplares disponíveis para atendimento aos alunos do curso. 

32. Horário de funcionamento da biblioteca em face da necessidades dos alunos. 

33. Condições das instalações e infraestrutura 

34. Disponibilidade de periódicos e multimeios (VHS, CD ROM, DVD). 

 

QUANTO À QUALIDADE DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA: 

35. Horário de funcionamento. 

36. Quantidade de equipamentos em face do número de usuários. 

37. Disponibilidade dos softwares. 

38. Atualização dos softwares. 

39. Apoio dos monitores. 

 

QUANTO ÀS DEMAIS INSTALAÇÕES (LIMPEZA, HIGIENE E CONDIÇÕES 

FÍSICAS) 

40. Áreas de convivência. 

41. Estacionamento. 

42. Banheiros. 

43. Lanchonetes. 

44. Salas de professores. 

45. Empresa Júnior ou Núcleo de Prática Jurídica. 

46. Livraria. 

47. Banco. 
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48. Sala e gabinetes para estudo disponíveis aos professores e alunos 

 

PARTE III – AVALIAÇÃO DOS CURSOS 

QUANTO À COORDENAÇÃO DE CURSO: 

49. Satisfação com o currículo em relação à demanda do mercado. 

50. Condições oferecidas pela Coordenação ao professor para o desenvolvimento de 

suas atividades. 

51. Atuação do Coordenador do curso: democrática e justa? 

52. Satisfação com a divulgação do projeto político-pedagógico. 

53. Satisfação com a divulgação dos regulamentos e normas institucionais. 

54. Incentivo à participação no colegiado do curso. 

55. Acesso a informações de interesse do professor. 

56. Clareza nas informações prestadas. 

57. Disponibilidade para o atendimento ao corpo docente. 

58. Dinamização do curso, incentivando a realização de eventos de atualização.  

59. Relacionamento com os professores. 

60. Conhecimento das demandas do mercado para a área profissional.  

 

PARTE IV – AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

QUANTO À DISCIPLINA QUE MINISTRA: 

61. Fiquei satisfeito com o relacionamento da minha disciplina e as demais do curso. 

62. A bibliografia utilizada e indicada foi adequada ao conteúdo. 

63. Considero que a disciplina é atual e contribuiu para a formação do aluno. 

 

QUANTO À AVALIAÇÃO DO ENSINO NAS AULAS PRÁTICAS (para as disciplinas 

que usam laboratório) 

 

64. Organização das aulas. 

65. Seleção de temas adequados à disciplina. 

66. Orientação sobre os procedimentos. 

67. Discussão de resultados. 

68. Assistência dada aos alunos. 

69. Quantidade de aulas e tempo disponível. 

70. Grau de integração com as aulas teóricas. 

 

 

PARTE V – AUTO-AVALIAÇÃO DOCENTE 

QUANTO AO MEU DESEMPENHO NESTA DISCIPLINA: 

71. Fui pontual. 

72. Fui assíduo. 
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73. Tenho pleno conhecimento e domínio da disciplina. 

74. Apresentei o plano de ensino da disciplina para a turma. 

75. Discuti o plano de ensino da disciplina com a turma. 

76. Cumpri a proposta do plano de ensino. 

77. Indiquei bibliografia diversificada. 

78. Variei os procedimentos didáticos adequando-os aos conteúdos. 

79. Estabeleci relação entre a teoria e prática. 

80. Orientei com clareza os trabalhos propostos.   

81. Utilizei o resultado das avaliações para repensar minha atuação docente.  

82. Os resultados das avaliações foram entregues em tempo hábil. 

83. Os resultados das provas foram discutidos e esclarecidos com os alunos 

84. Estimulei os alunos a fazer perguntas, críticas e sugestões. 

85. Promovi a ação interdisciplinar no processo pedagógico 

86. Meu relacionamento interpessoal com a turma foi bom.  

 

PARTE VI – AVALIAÇÃO DISCENTE 

QUANTO AO DESEMPENHO DO ALUNO: 

87. Foram assíduos. 

88. Foram pontuais. 

89. Apresentaram conhecimentos prévios necessários. 

90. Colaboraram com um clima favorável ao desenvolvimento das aulas. 

91. Estudaram e cumpriram adequadamente as atividades recomendadas. 

92. Contribuíram para o aperfeiçoamento do plano de ensino da disciplina. 

93. Eu gostaria de ministrar outra disciplina para esta turma caso houvesse 

oportunidade. 

 

INDICADORES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (Aluno) 

 

 A auto avaliação do CIESA é uma atividade rotineira e inerente à nossa missão 

institucional, por se tratar de um princípio básico e norteador da vida acadêmica. 

 

 Nosso propósito é o caminho da construção da excelência e a atividade de avaliação, 

aqui conduzida de forma sistemática e institucional, está voltada à organização como um 

todo, aos seus objetivos, aos processos direcionados às atividades, aos resultados 

alcançados e aos não obtidos, às relações entre a instituição e o seu meio, aos padrões de 

desempenho e de qualidade para onde direcionamos nossa expectativa. 

 

Esperamos que você participe conosco, pois suas informações irão subsidiar as 

discussões sobre o caminho a trilhar e as estratégias, visando assegurar a boa qualidade de 

nossos serviços e o pleno atendimento das necessidades e legítimas expectativas da 

comunidade acadêmica. 

 

PARTE I - AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

QUANTO À INSTITUIÇÃO 
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1. Prestígio da Instituição junto à sociedade 

2. Eficiência dos canais de comunicação Instituição/Aluno 

3. Satisfação em ser aluno da Instituição. 

 

QUANTO À DIREÇÃO DO CIESA: 

4. Receptividade às reivindicações da comunidade acadêmica. 

5. Relacionamento com os alunos. 

6. Satisfação quanto à atuação: democrática e justa? 

 

QUANTO À QUALIDADE DO ATENDIMENTO PELOS ÓRGÃOS DE APOIO: 

7. Limpeza e higiene dos ambientes. 

8. Serviços de vigilância. 

9. Serviços de segurança. 

10. Serviços de telefonia. 

11. Recursos audiovisuais. 

12. Serviços de reprografia. 

13. Informações divulgadas pela internet. 

14. Central de Atendimento. 

15. Núcleo de Aperfeiçoamento e Estágio. 

16. Departamento Financeiro. 

 

 QUANTO À SECRETARIA DE REGISTROS E CONTROLES ACADÊMICOS 

17. Eficiência no atendimento. 

18. Respeito no atendimento. 

19. Clareza nas informações prestadas. 

20.  Sistemática dos registros acadêmicos (faltas, notas, processos acadêmicos). 

 

QUANTO AO CENTRO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO: 

21. Satisfação com nível de atendimento. 

 

QUANTO AO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E APOIO AO DISCENTE: 

22. Satisfação com nível de atendimento. 

 

PARTE II – AVALIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E CONDIÇÕES DE ENSINO 

QUANTO ÀS SALAS DE AULA: 

23. Iluminação. 

24. Climatização. 

25. Acústica. 

26. Adequação do espaço físico em face do número de alunos. 
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QUANTO À BIBLIOTECA: 

27. Qualidade das informações divulgadas sobre o acervo 

28. Espaço físico. 

29. Nível de informatização incluindo o acesso à internet. 

30. Adequação e atualização do seu acervo em face da necessidade do curso. 

31. Número de exemplares disponíveis para atendimento aos alunos do curso. 

32. Horário de funcionamento da biblioteca em face das necessidades dos alunos. 

33. Condições das instalações e infraestrutura. 

34. Disponibilidade de periódicos e multimeios (VHS, CD ROM, DVD) 

 

QUANTO À QUALIDADE DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA: 

35. Horário de funcionamento. 

36. Quantidade de equipamentos em face do número de usuários. 

37. Disponibilidade dos softwares. 

38. Atualização dos softwares. 

39. Apoio dos monitores. 

 

QUANTO ÀS DEMAIS INSTALAÇÕES (LIMPEZA, HIGIENE E CONDIÇÕES 

FÍSICAS) 

40. Áreas de convivência. 

41. Estacionamento. 

42. Banheiros. 

38. Lanchonetes. 

39. Livraria. 

40.    Banco. 

41.   Empresa Júnior ou Núcleo de Prática Jurídica. 

42.   Sala e gabinetes para estudo disponíveis para professores e alunos. 

 

PARTE III – AVALIAÇÃO DOS CURSOS 

QUANTO AO CURSO: 

43. Satisfação com o currículo em relação à demanda do mercado. 

44. Estágio Supervisionado. 

45. Monografia/Trabalho de Conclusão de Curso. 

46. Qualidade Acadêmica do Curso. 

47. Grau de satisfação com o curso. 

 

QUANTO À COORDENAÇÃO DE CURSO: 

48. Condições oferecidas pela Coordenação ao aluno para o desenvolvimento de suas 

atividades. 

49. Atuação do Coordenador do curso: democrática e justa? 
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50. Clareza nas informações prestadas. 

51. Disponibilidade para o atendimento aos alunos. 

52. Dinamização do curso, incentivando a realização de atividades extracurriculares.  

53. Relacionamento com os alunos 

54. Conhecimento das demandas do mercado para a área profissional.  

 

PARTE IV – AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

QUANTO À DISCIPLINA QUE CURSA: 

55. Fiquei satisfeito com o relacionamento desta disciplina e as demais do curso. 

56. A bibliografia utilizada e indicada foi adequada ao conteúdo 

57. Considero que a disciplina é atual e contribuiu para a minha formação 

 

PARTE V – AVALIAÇÃO DOCENTE 

QUANTO AO DESEMPENHO DO PROFESSOR NESTA DISCIPLINA: 

58. Foi pontual. 

59. Foi assíduo. 

60. Discutiu o plano de ensino da disciplina com a turma. 

61. Cumpriu a proposta do plano de ensino. 

62. Demonstrou pleno domínio do conteúdo. 

63. Variou os procedimentos didáticos adequando-os aos conteúdos. 

64. Estabeleceu relação entre a teoria e prática. 

65. Orientou com clareza os trabalhos propostos.   

66. Utilizou resultado das avaliações para repensar sua atuação em sala de aula.  

67. Os resultados das avaliações foram entregues em tempo hábil. 

68. Os resultados das provas foram discutidos e esclarecidos com os alunos. 

69. Estimulou os alunos a fazer perguntas, críticas e sugestões. 

70. Promoveu a ação interdisciplinar no processo pedagógico. 

71. Seu relacionamento interpessoal com a turma foi bom.  

 

PARTE VI – AUTO-AVALIAÇÃO DO ALUNO 

QUANTO AO DESEMPENHO DO ALUNO: 

72. Fui assíduo. 

73. Fui pontual. 

74. Apresentei conhecimentos prévios necessários. 

75. Colaborei com um clima favorável ao desenvolvimento das aulas 

76.  Estudei e cumpri adequadamente as atividades recomendadas. 

77.  Contribuí para o aperfeiçoamento do plano de ensino da disciplina. 

 

13. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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 A metodologia utilizada em nosso processo de Avaliação Institucional visa atender 

as demandas de toda a Comunidade Acadêmica da Instituição: 

Alunos - cria um canal formal de comunicação, estimulando-os a participar na melhoria da 

qualidade do ensino.  

Professores - possibilita o auto aperfeiçoamento a partir da análise de seus resultados 

individuais.  

Coordenadores - materializa as opiniões informais a respeito do ensino, cria elementos 

que possibilitam a revisão dos currículos e fornece dados para promover a ascensão 

profissional dos docentes.  

Reitoria - fornece subsídios confiáveis para uma saudável comparação entre Cursos e 

Departamentos, apontando prioridades para tomada de decisões.  

Comunidade Acadêmica - define um padrão de qualidade a ser perseguido, representado 

pelos indicadores e questões constantes dos formulários, e permite medir o progresso das 

ações resultantes de cada avaliação periódica.  

Sociedade - reforça a prestação de contas do uso de seus recursos na realização de suas 

finalidades, podendo inclusive abrir novas frentes de financiamento.  

Governo - demonstra a busca constante da eficiência e da eficácia, do mérito e da 

relevância no processo de ensino.  

A Instituição, através da consulta às suas próprias bases, busca indicadores de que 

suas ações vêm sendo compreendidas e aceitas, e se é oportuno tomar novas atitudes. Quais 

são os pontos fortes e quais os fracos da Instituição? Teriam alunos e dirigentes a mesma 

opinião, por exemplo, a respeito da qualidade das bibliotecas? Um bom sistema de 

informações, que quantifique e permita traduzir em números comparativos as respostas 

dadas pela comunidade acadêmica, seria certamente de grande utilidade nesta tarefa de 

antever os novos rumos. 

Para a apresentação dos resultados, a metodologia utilizada baseia-se no 

agrupamento das respostas por indicador, gerando médias, desvio-padrão e distribuição 

frequencial, a partir da acumulação de cada nota individualmente atribuída pelos alunos e 

pelos professores, que têm sua participação medida. Os gráficos são hierarquizados, 

permitindo uma comparabilidade dos resultados. As questões abertas complementam a 

leitura quantitativa, dando também um caráter qualitativo ao processo, cuja flexibilidade 

garante a necessária adequação aos objetivos da Instituição. 

A seguir, os resultados são apresentados no site www.ciesa.br que são acessados, de 

acordo com o nível de acesso, conforme o quadro abaixo: 

 

http://www.ciesa.br/
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Selecione seu nível de acesso e informe sua senha 

Instituição 

Carreira 

Curso 

Professor 

Aluno 

Login: 
 

Senha: 
 

Não sei meu Login 

Esqueci minha Senha 
 

  
 

  Os gráficos demonstrativos dos indicadores avaliados permitem cruzar os 

resultados das coordenações de curso, professores de uma disciplina e turmas de um 

professor para formular um diagnóstico quantitativo e crítico-qualitativo, permitindo que a 

Comissão de Avaliação - CESAC realize uma série de inferências destinadas: 

 

 À reflexão sobre o conjunto institucional; 

 Ao acompanhamento das atividades docentes; 

 Ao acompanhamento do processo acadêmico, no seu conjunto; 

 À análise institucional do desempenho de atividades técnicas e 

administrativas; 

 À gestão nas suas diversas instâncias. 

 

O Sistema utilizado permite a visualização e impressão de mais de cinquenta telas 

comparativas, tem licença para uso em um número ilimitado de instalações, possibilidade 

de acesso compartilhado em ambiente de rede local e diferentes níveis de senha 

correspondentes à posição hierárquica do operador, que poderá ter bloqueadas algumas 

consultas que não correspondem ao seu grau de responsabilidade. 

 

As opções de gráficos do Sistema de Auto Avaliação do CIESA são apresentadas 

conforme o menu abaixo: 

 

 
Selecione o gráfico comparativo que deseja ver 

Sair > Instituição  

 

Adesão ao Processo de Avaliação 

Registro de Acessos ao Sistema 

Relação de Professores que não Avaliaram 

Relação de Professores que Comentaram sua Avaliação 

  

javascript:menuLogin(
javascript:esqueci('Procure%20a%20Comissão%20de%20Avaliação%20e%20solicite%20uma%20nova%20senha')
javascript:jFecha()
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Indicadores da Instituição 

Carreiras da Instituição 

Professores da Instituição 

Consulta por Intervalo 

Consulta aos Comentários e Sugestões 

  

Exemplo de Formulário do Aluno 

Exemplo de Formulário do Professor 

  

Gráficos de uma Carreira ...    

Gráficos de um Professor ...    

Gráficos de uma Disciplina ...    

 

Para todos os gráficos acima, o Sistema Aval permite: 

 a comparação das notas dadas pelo conjunto de alunos com a do conjunto de 

professores; 

 a comparação das notas dos alunos e dos professores com as dos colegiados 

que participam; 

 a análise da distribuição de notas em cada histograma apresentado, com 

percentuais de retorno para validação dos resultados; 

 desmembramento de cada indicador nas perguntas que o compuseram, tanto 

de alunos quanto de professores. 

 

Além da exibição dos gráficos, o Sistema permite ao operador consultar toda a 

estrutura do CIESA através da navegação no banco de dados que compôs a avaliação do 

período considerado, formando um resumo do Sistema de Registro Acadêmico.  Exemplos 

de consulta: 

 

 Relação de professores de um Curso; 

 Relação de professores por habilitação de um Curso; 

 Relação de turmas de um professor; 

 Relação de disciplinas de um curso; 

 Estatística da participação dos alunos e dos professores no processo de 

avaliação; 

 Campo Aberto para sugestões e comentários. 

 

 

Tipo e Fonte dos Dados 
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São utilizados dados primários, coletados junto aos atores que conduzem a atividade 

fim do CIESA, seus alunos, professores e dirigentes, com questionário eletrônico. 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

 

É utilizado questionário eletrônico, contendo questões a serem respondidas por 

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

 

O questionário do aluno envolve questões referentes ao seu perfil socioeconômico, 

aos serviços prestados pelo CIESA e à infraestrutura do seu curso.  No seu verso, apresenta 

indicadores específicos para avaliar cada professor e cada disciplina cursada. 

 

O professor, de forma análoga, responde sobre si, sobre sua Coordenação, sobre as 

condições gerais da Instituição e sobre as disciplinas que lecionou no período. 

 

Tratamento dos Dados 

 

Os questionários, depois de preenchidos, são manipulados pela empresa de 

informática contratada que se encarrega da imediata divulgação dos resultados, 

apresentando os gráficos demonstrativos dos indicadores avaliados.  Especificamente, cada 

histograma apresenta: 

 

 comparações entre médias atribuídas pelos alunos e as do conjunto de 

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

similares; 

 

 contextualização de cada nota individual para além dos conceitos de boa ou 

ruim, comparando-a como melhor ou pior que as obtidas nos demais 

histogramas do mesmo gráfico; 

 

 distribuição das notas que compuseram cada média, com percentuais de 

participação e desvio padrão, para verificação de sua significância 

estatística; 

 

 desmembramento de cada indicador nas várias questões que o compuseram, 

apresentando, em gráficos análogos, os resultados de forma ainda mais 

analítica. 

 

Como fechamento do processo, cada participante – professores, diretores, 

coordenadores de curso e centro acadêmico – recebe o seu relatório que reflete os 

resultados individuais alcançados. 

 

Todos os professores recebem dois tipos de relatórios: 

a) para cada disciplina ministrada, o Comparativo por Indicador apresenta sua 

média e as obtidas em cada uma de suas turmas, a da disciplina  (considerando todos os 
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professores que a ministraram)  e as de seus agregadores  (Curso, Coordenação e geral da 

Instituição);  

 

 b) para cada turma lecionada, a resposta dos alunos detalha o anterior, mostrando as 

estatísticas de cada questão formulada.   

 

Para garantir a privacidade dos professores, seus relatórios são acessados por senhas 

individuais, preservando o sigilo de seu conteúdo mesmo durante o seu manuseio pela 

Comissão de Avaliação - CESAC. 

 

 

MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Avaliação do Curso 

 
       Tipo 
       de  
   Avaliação 

 
Conclusões 

sobre os 
Indicadores 

 de Qualidade 

 
Identificar as 

Ameaças, 
Oportunidades, 

Forças, 
Fraquezas 

 
Soluções 

 Alternativas 

 
Estratégias 

     e  Ações 

 

Prazo 
 

Evolução dos 
Indicadores 

 
Interpretação dos 

Resultados integrados 
das avaliações interna 

e externa 

“Feedback” modificações 
propostas – caminhos ou 

ações que conduzam à 
reorientação e ou ao 

aperfeiçoamento das ações 
Acadêmico-Administrativas 

 
AVALIES-Avaliação das 
Instituições de Educação 

Superior 
 

        
  

 
AUTO-AVALIAÇÃO 

 

        

 
AVALIAÇÃO EXTERNA 
(Calendário estabelecido 

em atos da CONAES) 

        

ENADE – Exame Nacional 
de Desempenho dos 

Estudantes 
 

        

Perfil 
dos 

Ingressantes 
 

        

 
Acompanhamento de 

Egressos 
 

        

Censo da Educação 
Superior 

 

        

SIEdSup – Sistema 
Integrado de Informações 

da Educação Superior 

        

Relatórios de Avaliação 
externa do 

INEP 
(avaliação de oferta ou 

avaliação de condições de 
ensino) 

 
(*) ACG-Avaliação dos 
Cursos de Graduação 

 

        

 
Diagnóstico dos Cursos de 

Graduação 

        

(*) No Sistema de Avaliação anterior, o CIESA utilizava os relatórios emitidos pela ENC e os da Avaliação das Condições de Ensino. 
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3ª Etapa: CONSOLIDAÇÃO 

 

Para ser institucional, a avaliação deverá abranger todos os níveis e instâncias do 

CIESA. Isto significa que, além do relatório geral de avaliação da instituição, cada curso de 

graduação também deverá produzir o seu relatório. Portanto, toda a comunidade acadêmica 

deve avaliar o seu desempenho e o da instituição nos diferentes níveis da vida universitária. 

Quem deve dizer se o desempenho do CIESA é satisfatório ou não é a universidade. 

 

Deste processo, resultam os Relatórios Parciais de Avaliação, relativos a dimensões 

e indicadores específicos de desempenho. Da mesma forma, também deverá ser elaborado 

um Relatório Geral de Avaliação Institucional, cujo texto é amplamente debatido e 

assumido pelas instâncias executivas e deliberativas do CIESA, como uma referência 

obrigatória para o seu planejamento. Após a sua discussão, este deverá ser submetido à 

comunidade acadêmica para análise e reavaliação, a fim de orientar o seu planejamento. 

 

Portanto, do processo de avaliação institucional deverão resultar, periodicamente, 

vários relatórios parciais e um relatório geral de avaliação do CIESA, conforme detalhado a 

seguir: 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS 

 

Cada coordenação de curso deverá produzir, a partir das informações e dados 

disponíveis, relatório de avaliação do desempenho do ensino no respectivo curso, levando 

em conta outras dimensões e indicadores que interferem positiva ou negativamente neste, 

bem como o seu planejamento explicitado no Projeto Político-Pedagógico e Plano de 

Trabalho Anual. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão, como órgão responsável pela organização e 

divulgação das atividades de pesquisa e extensão, deverá produzir relatório de avaliação 

relativo ao seu desempenho, a fim de orientar o seu processo de planejamento. 

 

 

 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

Considerando a composição e as atribuições profissionais dos recursos humanos 

que atuam no CIESA, a Pró-Reitoria Administrativa deverá produzir relatório de avaliação 

do seu desempenho, destacando questões como o seu perfil, localização, remuneração 

média, formação, admissões, demissões, afastamentos, assiduidade etc. 

 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO 

 

A Pró-Reitoria Administrativa deverá produzir relatório de avaliação qualitativa do 

desempenho da instituição na realização de suas receitas e despesas, especificando o 

significado dessas realizações no contexto do desenvolvimento da qualidade institucional. 
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Isto significa não apenas relatar o que, onde e para que se realizam receitas e despesas, mas, 

principalmente, refletir sobre o sentido destas para o desenvolvimento institucional. 

 

RELATÓRIO GERAL DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Elaborado pela Comissão Especial do Sistema de Auto Avaliação do CIESA – 

CESAC, deverá contemplar, conjuntamente, todas as dimensões e indicadores de avaliação 

destacados anteriormente. Apesar de elaborado pela CESAC, este deverá refletir as 

opiniões majoritárias de toda a comunidade acadêmica, razão pela qual o conteúdo deverá 

ser submetido à discussão e apreciação dos diferentes segmentos da vida acadêmica. 

Este relatório é amplamente divulgado tanto entre a comunidade acadêmica do 

CIESA quanto para sociedade em geral, como um mecanismo de publicização e de 

prestação de contas do desempenho do CIESA. Por outro lado, este relatório será a 

referência obrigatória para a retroalimentação do processo regular de avaliação 

institucional, conforme prevê a LDB nº 9.394/96, bem como para o planejamento do 

desenvolvimento institucional. 

 

 
 

14. CRONOGRAMA DA CESAC  

 

14.1. CRONOGRAMA DA CESAC 2004  

 
2004 

 

Nº 

 

ATIVIDADES 

 

DURAÇÃO 

MESES 

abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

01 Constituição da CESAC – Comissão Especial do Sistema de Auto-Avaliação do 

CIESA. 

 

3 meses 

  

02 Elaboração do Regimento da CESAC. 2 meses     

03 Discussão do Calendário de Reuniões da CESAC para o 2.º semestre de 2004. 1 mês  

04 Cadastramento da CESAC, via on line, pelo INEP.  1 mês   

05 Reunião Ordinária da CESAC: eleição do Presidente, Vice-presidente e Secretário.  1 mês   

06 Coleta de dados da Avaliação Institucional. 1 mês   

 

07 

1.ª Reunião Ordinária: distribuição das senhas para acesso ao Sistema de Avaliação; 

acompanhamento do percentual de participação da comunidade acadêmica na 
avaliação institucional; discussão das estratégias de sensibilização. 

 

1 mês 

  

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por 

meio de reuniões com os coordenadores e os membros representantes dos 
professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores 

aos alunos.   

 

1 mês 

   

 

09 

2ª Reunião Ordinária: estudo da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 – SINAES e 

da Portaria MEC nº 2.051 de 9 de julho de 2004.  Acompanhamento do percentual 
de participação da comunidade acadêmica na avaliação institucional, relação dos 

alunos e professores que não participaram do processo de avaliação. 

 

1 mês 

   

 

10 

Definição dos grupos de trabalho para a análise e interpretação dos dados da 
Avaliação Institucional. 

 
2 meses 

   

 

11 

Participação da Presidente da CESAC na Capacitação de Coordenadores das 

Comissões Próprias de Avaliação (CPAS) das regiões norte, nordeste e centro-oeste. 

 

1 mês 

  

 

12 

Apresentação, pela Presidente da CESAC, da Programação desenvolvida na 

capacitação sobre o Processo de Avaliação Nacional, em conformidade à realização 
da Avaliação Institucional instituída pelo SINAES. 

 

2 meses 

   

 

13 

Análise dos resultados da coleta de dados da avaliação institucional e 

encaminhamento das recomendações às instâncias competentes. 

 

2 meses 
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14 Discussão do calendário da CESAC para 2005. 1 mês    

15 Início da revisão do Programa de Avaliação Institucional. 1 mês  

 

16 

Solicitação de prazo suplementar, até 31/3/2005, para entrega do Programa de 

Avaliação Institucional. 

 

1 mês 
 

 

 

 
 

Nº 

 

ATIVIDADES/ 2004 

 

DURAÇÃO 

ATIVIDADES 

PRECEDENTES 

01 Constituição da CESAC – Comissão Especial do Sistema de Auto-Avaliação do CIESA. 3 meses - 

02 Elaboração do Regimento da CESAC. 2 meses 01 

03 Discussão do Calendário de Reuniões da CESAC para o 2.º semestre de 2004. 1 mês - 

04 Cadastramento da CESAC, via on line, pelo INEP.  1 mês - 

05 Reunião Ordinária da CESAC: eleição do Presidente, Vice-presidente e Secretário.  1 mês - 

06 Coleta de dados da Avaliação Institucional. 1 mês - 

07 1.ª Reunião Ordinária: distribuição das senhas para acesso ao Sistema de Avaliação; acompanhamento do percentual de 
participação da comunidade acadêmica na avaliação institucional; discussão das estratégias de sensibilização. 

1 mês - 

08 Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio de reuniões com os coordenadores e 

os membros representantes dos professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores aos 
alunos.   

 

1 mês 

- 

09 2.ª Reunião Ordinária:  estudo da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 – SINAES e da Portaria MEC nº 2.051 de 9 de julho 

de 2004.  Acompanhamento do percentual de participação da comunidade acadêmica na avaliação institucional, relação 

dos alunos e professores que não participaram do processo de avaliação. 

 

1 mês 

- 

10 Definição dos grupos de trabalho para a análise e interpretação dos dados da Avaliação Institucional. 2 meses 01 

11 Participação da Presidente da CESAC na Capacitação de Coordenadores das Comissões Próprias de Avaliação (CPAS) das 

regiões norte, nordeste e centro-oeste. 
1 mês - 

12 Apresentação, pela Presidente da CESAC, da Programação desenvolvida na capacitação sobre o Processo de Avaliação 

Nacional, em conformidade à realização da Avaliação Institucional instituída pelo SINAES. 
2 meses - 

13 Análise dos resultados da coleta de dados da avaliação institucional e encaminhamento das recomendações às instâncias 

competentes. 
2 meses 09 

14 Discussão do calendário da CESAC para 2005. 1 mês - 

15 Início da revisão do Programa de Avaliação Institucional. 1 mês 10 

16 Solicitação de prazo suplementar, até 31/3/2005, para entrega do Programa de Avaliação Institucional. 1 mês - 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

Nº 

 

ATIVIDADES 

MESES 

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

01 Conclusão do Programa de Avaliação Institucional. - - - - - - -     

02 Criação de novos indicadores da Avaliação Institucional. - - - - - - -    

03 Envio, on line, do Programa de Avaliação Institucional à CONAES.  

04 Publicação do Programa de Avaliação Institucional.      

05 Elaboração do 1.º Relatório Parcial.     
 

  
 

- - - 

 

 
 

- - - - 

 

06 Elaboração do 2.º Relatório Parcial. 

 

07 

 

Seminário de Avaliação Institucional – 1.ª Etapa 

     

08 Comparativo entre os indicadores de Avaliações já realizadas.      
 

 

 
 

 
 

 

 

09 Reunião Learning Meetings. 

 

10 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio 

de reuniões com os coordenadores e os membros representantes dos professores; 

reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores aos alunos. 

  

  

 

14.2. CRONOGRAMA DA CESAC 2005 
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11 

Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações oriundas 

dos diversos processos avaliativos do CIESA. 

 

 

- - - 

 

 

 

- - - - 

    

12 Seminário de Avaliação Institucional – 2.ª Etapa.   - - -  

- - -  

 

 

13 Elaboração do 3.ª Relatório Parcial   

14 Conclusão do Relatório Institucional.   

15 Apreciação e homologação dos Conselhos.  

16 Publicação do Relatório Institucional. 

17 Discussão e aprovação do calendário da CESAC 2006. 

 

legenda: ----  folga das atividades. 

 
 

Nº 

 

ATIVIDADES/ 2005 

 

DURAÇÃO 

ATIVIDADES 

PRECEDENTES 

01 Conclusão do Programa de Avaliação Institucional. 2 meses 15 (2004) 

02 Criação de novos indicadores da Avaliação Institucional. 1 mês - 

03 Envio, on line, do Programa de Avaliação Institucional à CONAES. 1 mês 01 

04 Publicação do Programa de Avaliação Institucional. 4 meses 01 

05 Elaboração do 1º Relatório Parcial.  9 meses 6 – 10 – 13 (2004) 

06 Elaboração do 2º Relatório Parcial. 4 meses 05 (2005) 

 

07 

 

Seminário de Avaliação Institucional – 1ª Etapa 
 

1 mês 

15 (2004) – 05 e 06 

(2005) 

08 Comparativo entre os indicadores de Avaliações já realizadas. 2 meses 02 (2005) 

 

09 

 
Reunião Learning Meetings. 

1 mês 01 – 02 – 05 – 06 – 

07 – 08 - 09 

10 Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio de reuniões com os coordenadores e 

os membros representantes dos professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores aos 

alunos. 

 

1 mês 

 

- 

11 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações oriundas dos diversos processos avaliativos do 
CIESA. 

1 mês - 

12 Seminário de Avaliação Institucional – 2ª Etapa. 1 mês 08 (2004) 

13 Elaboração do 3ª Relatório Parcial 1 mês 07 (2005)  

14 Conclusão do Relatório Institucional. 1 mês 05 e 06 (2005) 

15 Apreciação e homologação dos Conselhos.  1 mês 05 – 06 e 13 (2005) 

16 Publicação do Relatório Institucional. 1 mês 13 (2005) 

17 Discussão e aprovação do calendário da CESAC 2006. 1 mês 13 (2005) 

 

 

 

14.3. CRONOGRAMA DA CESAC 2006 

 
 

2006 

 

Nº 

ATIVIDADES                                            MESES  

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. - - - -   

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.    

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC.     

04 Visita da avaliação externa – CONAES.    

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da 

CONAES. 

    

06 Reunião Learning Meetings.     



 
 

 

 49 

 

 

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação.  

 

- -  

 

 - - - - - - - -  

 

- - - - - - - -  

  

 
08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por 
meio de reuniões com os coordenadores e os membros representantes dos 

professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores 

aos alunos. 

 - - - - - - -  

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações 
oriundas dos diversos processos avaliativos do CIESA. 

   

10 Seminário da Avaliação Institucional.   

11 Perfil Institucional/CONAES.   

 

legenda: ----  folga das atividades. 

 

 

 

 
 

Nº 

 

ATIVIDADES/ 2006 

 

DURAÇÃO 

ATIVIDADES 

PRECEDENTES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. 1 mês 13 (2005) 

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  2 meses 10 (2005) 

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. 1 mês 02 (2006) 

04 Visita da avaliação externa – CONAES.  3 meses - 

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da CONAES. 2 meses 4 (2005) 

06 Reunião Learning Meetings. 1 mês 02 – 04 e 05 

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação. 1 mês       06 (2006) 

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio de reuniões com os coordenadores e 

os membros representantes dos professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores aos 

alunos. 

1 mês 08 (2006) 

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações oriundas dos diversos processos avaliativos do 
CIESA. 

2 meses 07 e 12 (2005) 

10 Seminário da Avaliação Institucional. 1 mês 04 (2006) 

11 Perfil Institucional/CONAES. 1 mês 08 (2006) 

 

 

 

 

 

14.4. CRONOGRAMA DA CESAC/CPA 2007 

 
 

2007 

 

Nº 
ATIVIDADES                                            MESES  

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. - - - -   

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.    

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC.     

04 Visita da avaliação externa – CONAES.    

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da 
CONAES. 

    

06 Reunião Learning Meetings.     

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação.  

 

- -  

 

 - - - - - - - -  
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08 

Sensibilização da Comunidade Acadêmica para participação no processo de 

Avaliação institucional do CIESA 

 - - - - - - -  - - - - - - - -  

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações 
oriundas dos diversos processos avaliativos do CIESA. 

   

10 Seminário da Avaliação Institucional.   

11 Desenvolvimento estratégias de parcerias com as Coordenações de Curso para 

viabilizar o diagnóstico de cursos 

  

 

legenda: ----  folga das atividades. 

 
 

Nº 

 

ATIVIDADES/ 2007 

 

DURAÇÃO 

ATIVIDADES 

PRECEDENTES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. 1 mês 13 (2006) 

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  2 meses 10 (2006) 

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. 1 mês 02 (2007) 

04 Visita da avaliação externa – CONAES.  3 meses - 

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da CONAES. 2 meses 4 (2006/2007) 

06 Reunião Learning Meetings. 1 mês 02 – 04 e 05 

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação. 1 mês       06 (2007) 

 

08 

Sensibilização da Comunidade Acadêmica para participação no processo de Avaliação institucional do CIESA 1 mês 08 (2007) 

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações oriundas dos diversos processos avaliativos do 

CIESA. 
2 meses 07 e 12 (2006) 

10 Seminário da Avaliação Institucional. 1 mês 04 (2007) 

11 Desenvolvimento estratégias de parcerias com as Coordenações de Curso para viabilizar o diagnóstico de cursos 1 mês 08 (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5. CRONOGRAMA DA CESAC 2008 

 
 

2008 

 

Nº 

ATIVIDADES                                            MESES  

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. - - - -   

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.    

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC.     

04 Visita da avaliação externa – CONAES.    

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da 

CONAES. 

    

06 Reunião Learning Meetings.     

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação.  

 

- -  

 

 - - - - - - - -  

 

- - - - - - - -  

  

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por 

meio de reuniões com os coordenadores e os membros representantes dos 
professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores 

aos alunos. 

 - - - - - - -  
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09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações 

oriundas dos diversos processos avaliativos do CIESA. 

   

10 Seminário da Avaliação Institucional.   

11 Perfil Institucional/CONAES.   

 

legenda: ----  folga das atividades. 

 

 

 

 
 

Nº 

 

ATIVIDADES/ 2008 

 

DURAÇÃO 

ATIVIDADES 

PRECEDENTES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. 1 mês 13 (2007) 

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  2 meses 10 (2007) 

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. 1 mês 02 (2008) 

04 Visita da avaliação externa – CONAES.  3 meses - 

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da CONAES. 2 meses 4 (2007) 

06 Reunião Learning Meetings. 1 mês 02 – 04 e 05 

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação. 1 mês       06 (2008) 

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio de reuniões com os coordenadores e 

os membros representantes dos professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores aos 

alunos. 

1 mês 08 (2008) 

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações oriundas dos diversos processos avaliativos do 

CIESA. 
2 meses 07 e 12 (2007) 

10 Seminário da Avaliação Institucional. 1 mês 04 (2008) 

11 Perfil Institucional/CONAES. 1 mês 08 (2008) 

 

 

 

 

 

 

14.6. CRONOGRAMA DA CESAC 2009 

 
 

2009 

 

Nº 

ATIVIDADES                                            MESES  

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. - - - -   

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.    

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC.     

04 Visita da avaliação externa – CONAES.    

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da 

CONAES. 

    

06 Reunião Learning Meetings.     

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação.  
 

- -  
 

 - - - - - - - -  
 

- - - - - - - -  

  

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por 

meio de reuniões com os coordenadores e os membros representantes dos 
professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores 

aos alunos. 

 - - - - - - -  



 
 

 

 52 

 

 

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações 

oriundas dos diversos processos avaliativos do CIESA. 

   

10 Seminário da Avaliação Institucional.   

11 Perfil Institucional/CONAES.   

 

legenda: ----  folga das atividades. 

 

 

 

 
 

Nº 

 

ATIVIDADES/ 2009 

 

DURAÇÃO 

ATIVIDADES 

PRECEDENTES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. 1 mês 13 (2008) 

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  2 meses 10 (2008) 

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. 1 mês 02 (2009) 

04 Visita da avaliação externa – CONAES.  3 meses - 

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da CONAES. 2 meses 4 (2008) 

06 Reunião Learning Meetings. 1 mês 02 – 04 e 05 

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação. 1 mês       06 (2009) 

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio de reuniões com os coordenadores e 

os membros representantes dos professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores aos 

alunos. 

1 mês 08 (2009) 

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações oriundas dos diversos processos avaliativos do 

CIESA. 
2 meses 07 e 12 (2008) 

10 Seminário da Avaliação Institucional. 1 mês 04 (2009) 

11 Perfil Institucional/CONAES. 1 mês 08 (2009) 

 

 

 

 

 

 

14.7. CRONOGRAMA DA CESAC 2010 

 
 

2010 

 

Nº 

ATIVIDADES                                            MESES  

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. - - - -   

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.    

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC.     

04 Visita da avaliação externa – CONAES.    

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da 

CONAES. 

    

06 Reunião Learning Meetings.     

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação.  
 

- -  
 

 - - - - - - - -  
 

- - - - - - - -  

  

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por 

meio de reuniões com os coordenadores e os membros representantes dos 
professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores 

aos alunos. 

 - - - - - - -  
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09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações 

oriundas dos diversos processos avaliativos do CIESA. 

   

10 Seminário da Avaliação Institucional.   

11 Perfil Institucional/CONAES.   

 

legenda: ----  folga das atividades. 

 

 

 

 
 

Nº 

 

ATIVIDADES/ 2010 

 

DURAÇÃO 

ATIVIDADES 

PRECEDENTES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. 1 mês 13 (2009) 

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  2 meses 10 (2009) 

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. 1 mês 02 (2010) 

04 Visita da avaliação externa – CONAES.  3 meses - 

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da CONAES. 2 meses 4 (2009) 

06 Reunião Learning Meetings. 1 mês 02 – 04 e 05 

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação. 1 mês       06 (2010) 

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio de reuniões com os coordenadores e 

os membros representantes dos professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores aos 

alunos. 

1 mês 08 (2010) 

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações oriundas dos diversos processos avaliativos do 

CIESA. 
2 meses 07 e 12 (2009) 

10 Seminário da Avaliação Institucional. 1 mês 04 (2010) 

11 Perfil Institucional/CONAES. 1 mês 08 (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8. CRONOGRAMA DA CESAC 2011 

 
 

2011 

 

Nº 

ATIVIDADES                                            MESES  

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. - - - -   

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC/CPA   

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC.     

04 Visita da avaliação externa – CONAES.    

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da 

CONAES. 

    

06 Reunião Learning Meetings.     

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação.  
 

- -  
 

 - - - - - - - -  
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08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por 

meio de reuniões com os coordenadores e os membros representantes dos 

professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores 
aos alunos. 

 - - - - - - -  - - - - - - - -  

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações 

oriundas dos diversos processos avaliativos do CIESA. 

   

10 Seminário da Avaliação Institucional.   

11 Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para 

a Gestão e planejamento 2012 

  

 

legenda: ----  folga das atividades. 

 

 

 

 
 

Nº 

 

ATIVIDADES/ 2011 

 

DURAÇÃO 

ATIVIDADES 

PRECEDENTES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. 1 mês 13 (2010) 

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  2 meses 10 (2010) 

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. 1 mês 02 (2011) 

04 Visita da avaliação externa – CONAES.  3 meses - 

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da CONAES. 2 meses 4 (2010) 

06 Reunião Learning Meetings. 1 mês 02 – 04 e 05 

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação. 1 mês       06 (2011) 

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio de reuniões com os coordenadores e 
os membros representantes dos professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores aos 

alunos. 

1 mês 08 (2011) 

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações oriundas dos diversos processos avaliativos do 

CIESA. 
2 meses 07 e 12 (2010) 

10 Seminário da Avaliação Institucional. 1 mês 04 (2011) 

11 Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para a Gestão e planejamento 2012 1 mês 08 (2011) 

 

 

 

 

 

 

14.9. CRONOGRAMA DA CESAC 2012 

 
 

2012 

 

Nº 
ATIVIDADES                                            MESES  

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

01 Divulgação do Relatório Institucional - - - -   

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.    

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. 

Envio do Relatório Institucional E-mec 

    

04 Visita da avaliação externa – CONAES.    

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da 

CONAES. 

    

06 Reunião Learning Meetings.     

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação.  
 

- -  
 

 - - - - - - - -  
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08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por 

meio de reuniões com os coordenadores e os membros representantes dos 

professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores 
aos alunos. 

 - - - - - - -  - - - - - - - -  

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações 

oriundas dos diversos processos avaliativos do CIESA. 

   

10 Seminário da Avaliação Institucional.   

11 Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para 

a Gestão e planejamento 2013 

  

 

legenda: ----  folga das atividades. 

 

 

 

 
 

Nº 

 

ATIVIDADES/ 2012 

 

DURAÇÃO 

ATIVIDADES 

PRECEDENTES 

01 Divulgação do Relatório Institucional  1 mês 13 (2011) 

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  2 meses 10 (2011) 

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. 
Envio do Relatório Institucional E-mec 

1 mês 02 (2012) 

04 Visita da avaliação externa – CONAES.  3 meses - 

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da CONAES. 2 meses 4 (2011) 

06 Reunião Learning Meetings. 1 mês 02 – 04 e 05 

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação. 1 mês       06 (2012) 

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio de reuniões com os coordenadores e 

os membros representantes dos professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores aos 

alunos. 

1 mês 08 (2012) 

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações oriundas dos diversos processos avaliativos do 

CIESA. 
2 meses 07 e 12 (2011) 

10 Seminário da Avaliação Institucional. 1 mês 04 (2012) 

11 Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para a Gestão e planejamento 2013 1 mês 08 (2012) 

 

 

 

14.10 CRONOGRAMA DA CESAC 2013 

 
 

2013 

 

Nº 

ATIVIDADES                                            MESES  

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

01 Divulgação do Relatório Institucional  

Visita de avaliação externa – Curso de Computação 

- - - -   

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  

Envio do Relatório Institucional E-mec 

  

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC.     

04 Visita da avaliação externa – CONAES.  
Revisão dos indicadores de qualidade/CONAES. 

 

  

05 Coleta de informações com os membros da CESAC      

06 Reunião Learning Meetings.     

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação.  

 

- -  

 

 - - - - - - - -  
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08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por 

meio de reuniões com os coordenadores e os membros representantes dos 

professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores 
aos alunos. 

 - - - - - - -  - - - - - - - -  

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações 

oriundas dos diversos processos avaliativos do CIESA. 

   

10 Seminário da Avaliação Institucional.   

11  

Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para 

a Gestão e planejamento 2014 

  

 

legenda: ----  folga das atividades. 

 

 

 

 
 

Nº 

 

ATIVIDADES/ 2013 

 

DURAÇÃO 

ATIVIDADES 

PRECEDENTES 

01 Divulgação do Relatório Institucional  

Visita de avaliação externa – Curso de Computação 
1 mês 13 (2012) 

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  

Envio do Relatório Institucional E-mec 
2 meses 10 (2012) 

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. 1 mês 02 (2013) 

04 Visita da avaliação externa – CONAES.  

Revisão dos indicadores de qualidade/CONAES. 

 

3 meses - 

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da CONAES. 2 meses 4 (2012) 

06 Reunião Learning Meetings. 1 mês 02 – 04 e 05 

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação. 1 mês       06 (2013) 

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio de reuniões com os coordenadores e 
os membros representantes dos professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores aos 

alunos. 

1 mês 08 (2013) 

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações oriundas dos diversos processos avaliativos do 
CIESA. 

2 meses 07 e 12 (2012) 

10 Seminário da Avaliação Institucional. 1 mês 04 (2013) 

11 Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para a Gestão e planejamento 2014 1 mês 08 (2013) 

 

 

14.11 CRONOGRAMA DA CESAC 2014 

 
 

2014 

 

Nº 
ATIVIDADES                                            MESES  

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

01 Divulgação do Relatório Institucional  

Visita de avaliação externa – Curso de Computação 

- - - -   

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  
Envio do Relatório Institucional E-mec 

  

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC.     

04 Visita da avaliação externa – CONAES.  

Revisão dos indicadores de qualidade/CONAES. 
 

  

05 Coleta de informações com os membros da CESAC      

06 Reunião Learning Meetings.     

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação.  
 

- -  
 

 - - - - - - - -  
 

  



 
 

 

 57 

 

 

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por 

meio de reuniões com os coordenadores e os membros representantes dos 

professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores 
aos alunos. 

 - - - - - - -  - - - - - - - -  

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações 

oriundas dos diversos processos avaliativos do CIESA. 

   

10 Seminário da Avaliação Institucional.   

11  

Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para 

a Gestão e planejamento 2014 

  

 

legenda: ----  folga das atividades. 

 

 

 

 
 

Nº 

 

ATIVIDADES/ 2014 

 

DURAÇÃO 

ATIVIDADES 

PRECEDENTES 

01 Divulgação do Relatório Institucional  

Visita de avaliação externa – Curso de Computação 
1 mês 13 (2013) 

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  

Envio do Relatório Institucional E-mec 
2 meses 10 (2013) 

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. 1 mês 02 (2013) 

04 Visita da avaliação externa – CONAES.  

Revisão dos indicadores de qualidade/CONAES. 

 

3 meses - 

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão da CONAES. 2 meses 4 (2013) 

06 Reunião Learning Meetings. 1 mês 02 – 04 e 05 

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação. 1 mês       06 (2014) 

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio de reuniões com os coordenadores e 
os membros representantes dos professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores aos 

alunos. 

1 mês 08 (2014) 

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações oriundas dos diversos processos avaliativos do 
CIESA. 

2 meses 07 e 12 (2013) 

10 Seminário da Avaliação Institucional. 1 mês 04 (2014) 

11 Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para a Gestão e planejamento 2014 1 mês 08 (2014) 

 

14.12 CRONOGRAMA DA CESAC 2015 

 
 

2015 

 

Nº 
ATIVIDADES                                            MESES  

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

01 Divulgação do Relatório Institucional  

Visita de avaliação externa – Curso de Computação 

- - - -   

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CPA 
Envio do Relatório Institucional E-mec 

  

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CPA     

04 Visita da avaliação externa  MEC  

Revisão dos indicadores de qualidade/CONAES. 
 

  

05 Coleta de informações com os membros da CPA     

06 Reunião Learning Meetings.     

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação.  
 

- -  
 

 - - - - - - - -  
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08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por 

meio de reuniões com os coordenadores e os membros representantes dos 

professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores 
aos alunos. 

 - - - - - - -  - - - - - - - -  

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações 

oriundas dos diversos processos avaliativos do CIESA. 

   

10 Seminário da Avaliação Institucional.   

11  

Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para 

a Gestão e planejamento 2015 

  

 

legenda: ----  folga das atividades. 

 

 

 

 
 

Nº 

 

ATIVIDADES/ 2015 

 

DURAÇÃO 

ATIVIDADES 

PRECEDENTES 

01 Divulgação do Relatório Institucional  

Visita de avaliação externa  
1 mês 13 (2014) 

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CPA 

Envio do Relatório Institucional E-mec 
2 meses 10 (2014) 

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CPA 1 mês 02 (2014) 

04 Visita da avaliação externa – CONAES.  

Revisão dos indicadores de qualidade/CONAES. 

 

3 meses - 

05 Coleta de informações com os membros da CESAC sobre a visita da Comissão Do MEC 2 meses 4 (2014) 

06 Reunião Learning Meetings. 1 mês 02 – 04 e 05 

07 Análise do processo e efetividade do progresso de avaliação. 1 mês       06 (2015) 

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio de reuniões com os coordenadores e 
os membros representantes dos professores; reuniões com os representantes de turmas e visitas dos coordenadores aos 

alunos. 

1 mês 08 (2013) 

09 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico, além de informações oriundas dos diversos processos avaliativos do 
CIESA. 

2 meses 07 e 12 (2014) 

10 Seminário da Avaliação Institucional. 1 mês 04 (2015) 

11 Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para a Gestão e planejamento 2015 1 mês 08 (2015) 

 

 

 

Esta matriz tem como objetivo apresentar a distribuição do trabalho, a 

responsabilidade, o planejamento e o controle unificado, possibilitando a integração das 

diversas ações do programa. 

  
AGENTES 

Nº ATIVIDADES C G CI K AA CONAES 

01 Constituição da CESAC – Comissão Especial do Sistema de Auto-Avaliação do CIESA.   X        

02 Elaboração do Regimento da CESAC. X           

03 Discussão do Calendário de Reuniões da CESAC para o 2.º semestre de 2004. X      

04 Cadastramento da CESAC, via on line, pelo INEP.       X     

05 Reunião Ordinária da CESAC: eleição do Presidente, Vice-presidente e Secretário.           X       

15. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
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06 Coleta de dados da Avaliação Institucional. X      

 

07 

1.ª Reunião Ordinária: distribuição das senhas para acesso ao Sistema de Avaliação; acompanhamento do 

percentual de participação da comunidade acadêmica na avaliação institucional; discussão das estratégias 

de sensibilização. 

 

X  

 

 

    

 

08 

Sensibilização da comunidade para a participação no processo de avaliação por meio de reuniões com os 

coordenadores e os membros representantes dos professores; reuniões com os representantes de turmas e 

visitas dos coordenadores aos alunos.   

X   

 

   

 

09 

2ª Reunião Ordinária: estudo da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 – SINAES e da Portaria MEC nº 

2.051 de 9 de julho de 2004.  Acompanhamento do percentual de participação da comunidade acadêmica 

na avaliação institucional, relação dos alunos e professores que não participaram do processo de avaliação. 

X       

 

10 Definição dos grupos de trabalho para a análise e interpretação dos dados da Avaliação Institucional. X      

 

11 

Participação da Presidente da CESAC na Capacitação de Coordenadores das Comissões Próprias de 

Avaliação (CPAS) das regiões norte, nordeste e centro-oeste. 

 

X 

     

 

 

12 

Apresentação, pela Presidente da CESAC, da Programação desenvolvida na capacitação sobre o Processo 

de Avaliação Nacional, em conformidade à realização da  Avaliação Institucional instituída pelo SINAES. 

X       

 

 

13 

Análise dos resultados da coleta de dados da avaliação institucional e encaminhamento das recomendações 

às instâncias competentes. 

X    

 

  

14 Discussão do calendário da CESAC para 2005. X      

15 Início da revisão do Programa de Avaliação Institucional. X       

16 Solicitação de prazo suplementar, até 31/3/2005, para entrega do Programa de Avaliação Institucional. X       

AGENTES 

Nº ATIVIDADES/ 2005 C G CI K AA CONAES 

01 Conclusão do Programa de Avaliação Institucional. X       

02 Criação de novos indicadores da Avaliação Institucional. X      

03 Envio, on line, do Programa de Avaliação Institucional à CONAES. X       

04 Publicação do Programa de Avaliação Institucional. X       

05 Elaboração do 1.º Relatório Parcial.  X       

06 Elaboração do 2.º Relatório Parcial. X      

07 Seminário de Avaliação Institucional – 1.ª Etapa X      

08 Comparativo entre os indicadores de Avaliações já realizadas. X       

09 Elaboração do 3.º Relatório Parcial. X       

 

10 

Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico além de informações oriundas dos diversos 

processos avaliativos do CIESA. 

 

X 

 

  

 

 

 

  

11 Seminário de Avaliação Institucional – 2.ª Etapa. X       

12 Elaboração do 3.ª Relatório Parcial X      

13 Conclusão do Relatório Institucional. X      

14 Apreciação e homologação dos Conselhos.  X      

15 Publicação do Relatório Institucional. X       

16 Discussão e aprovação do calendário da CESAC 2006. X       

AGENTES 
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Nº ATIVIDADES/2006 C G CI K AA CONAES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. X       

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  X       

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. X       

04 Visita da avaliação externa – CONAES.       X 

05 Coleta de informações, com os membros da CESAC, sobre a visita da Comissão da CONAES.   X      

06 Reunião Ordinária da CESAC: Learning Meetings.   X       

07 Análise do progresso e efetividade do processo de avaliação. X       

08 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico além de informações oriundas dos diversos 

processos avaliativos do CIESA. 

 

X 

  

 

   

09 Seminário da Avaliação Institucional. – 3.ª Etapa. X      

10 Perfil Institucional/CONAES.      X  

 

 
AGENTES 

Nº ATIVIDADES/2007 C G CI K AA CONAES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. X       

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  X       

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. X       

04 Visita da avaliação externa – CONAES.       X 

05 Coleta de informações, com os membros da CESAC, sobre a visita da Comissão da CONAES.   X      

06 Reunião Ordinária da CESAC: Learning Meetings.   X       

07 Análise do progresso e efetividade do processo de avaliação. X       

08 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico além de informações oriundas dos diversos 

processos avaliativos do CIESA. 

 

X 

  

 

   

09 Seminário da Avaliação Institucional X      

10 Perfil Institucional/CONAES.      X  

 

 

 
AGENTES 

Nº ATIVIDADES/2008 C G CI K AA CONAES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. X       

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  X       

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. X       

04 Visita da avaliação externa – CONAES.       X 

05 Coleta de informações, com os membros da CESAC, sobre a visita da Comissão da CONAES.   X      

06 Reunião Ordinária da CESAC: Learning Meetings.   X       

07 Análise do progresso e efetividade do processo de avaliação. X       

08 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico além de informações oriundas dos diversos       
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processos avaliativos do CIESA. X  

09 Seminário da Avaliação Institucional.  X      

10 Perfil Institucional/CONAES.      X  

 
AGENTES 

Nº ATIVIDADES/2009 C G CI K AA CONAES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. X       

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  X       

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. X       

04 Visita da avaliação externa – CONAES.       X 

05 Coleta de informações, com os membros da CESAC, sobre a visita da Comissão da CONAES.   X      

06 Reunião Ordinária da CESAC: Learning Meetings.   X       

07 Análise do progresso e efetividade do processo de avaliação. X       

08 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico além de informações oriundas dos diversos 

processos avaliativos do CIESA. 

 

X 

  

 

   

09 Seminário da Avaliação Institucional. X      

10 Perfil Institucional/CONAES.      X  

 

 

 

 

 

 
AGENTES 

Nº ATIVIDADES/2010 C G CI K AA CONAES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. X       

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  X       

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. X       

04 Visita da avaliação externa – CONAES.       X 

05 Coleta de informações, com os membros da CESAC, sobre a visita da Comissão da CONAES.   X      

06 Reunião Ordinária da CESAC: Learning Meetings.   X       

07 Análise do progresso e efetividade do processo de avaliação. X       

08 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico além de informações oriundas dos diversos 

processos avaliativos do CIESA. 

 

X 

  

 

   

09 Seminário da Avaliação Institucional.  X      

10 Perfil Institucional/CONAES.      X  

 

 
AGENTES 

Nº ATIVIDADES/2011 C G CI K AA CONAES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. X       
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02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  X       

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. X       

04 Visita da avaliação externa – CONAES.       X 

05 Coleta de informações, com os membros da CESAC, sobre a visita da Comissão da CONAES.   X      

06 Reuniões ordinárias e extraordinárias da CESAC/CPA com deliberações   X       

07 Análise do progresso e efetividade do processo de avaliação. X       

08 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico além de informações oriundas dos diversos 

processos avaliativos do CIESA. 

 

X 

  

 

   

09 Seminário da Avaliação Institucional.  X      

10 Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para a Gestão e 

planejamento 2012 

     X  

 
AGENTES 

Nº ATIVIDADES/2012 C G CI K AA CONAES 

01 Encaminhamento, on line, do Relatório Institucional à CONAES. X       

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  X       

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. X       

04 Visita da avaliação externa – CONAES.       X 

05 Coleta de informações, com os membros da CESAC, sobre a visita da Comissão da CONAES.   X      

06 Reuniões ordinárias e extraordinárias da CESAC/CPA com deliberações   X       

07 Análise do progresso e efetividade do processo de avaliação. X       

08 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico além de informações oriundas dos diversos 

processos avaliativos do CIESA. 

 

X 

  

 

   

09 Seminário da Avaliação Institucional X      

10 Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para a Gestão e 

planejamento 2013 

     X  

 

 
AGENTES 

Nº ATIVIDADES/2013 C G CI K AA CONAES 

01 Divulgação do Relatório Institucional 

Visita de avaliação – Curso de computação 

X       

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  X       

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. X       

04 Revisão dos indicadores de qualidade de acordo com as novas diretrizes do MEC/SINAES      X 

05 Coleta de informações, com os membros da CESAC, sobre a visita da Comissão da CONAES.   X      

06 Reuniões ordinárias e extraordinárias da CESAC/CPA com deliberações    X       

07 Análise do progresso e efetividade do processo de avaliação. X       

08 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico além de informações oriundas dos diversos 

processos avaliativos do CIESA. 

 

X 

  

 

   

09 Seminário da Avaliação Institucional. X      
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10 Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para a Gestão e 

planejamento 2014 

     X  

 

 

 
AGENTES 

Nº ATIVIDADES/2014 C G CI K AA CONAES 

01 Divulgação do Relatório Institucional 

Visita de avaliação – Curso de computação 

X       

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  X       

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. X       

04 Revisão dos indicadores de qualidade de acordo com as novas diretrizes do MEC/SINAES      X 

05 Coleta de informações, com os membros da CESAC, sobre a visita da Comissão da CONAES.   X      

06 Reuniões ordinárias e extraordinárias da CESAC/CPA com deliberações    X       

07 Análise do progresso e efetividade do processo de avaliação. X       

08 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico além de informações oriundas dos diversos 

processos avaliativos do CIESA. 

 

X 

  

 

   

09 Seminário da Avaliação Institucional. X      

10 Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para a Gestão e 

planejamento 2014 

     X  

 

 
AGENTES 

Nº ATIVIDADES/2015 C G CI K AA CONAES 

01 Divulgação do Relatório Institucional 

Visita de avaliação – Curso de computação 

X       

02 Elaboração do Plano Anual de Trabalho da CESAC.  X       

03 Divulgação do Plano de Trabalho Anual da CESAC. X       

04 Revisão dos indicadores de qualidade de acordo com as novas diretrizes do MEC/SINAES      X 

05 Coleta de informações, com os membros da CESAC, sobre a visita da Comissão da CONAES.   X      

06 Reuniões ordinárias e extraordinárias da CESAC/CPA com deliberações    X       

07 Análise do progresso e efetividade do processo de avaliação. X       

08 Coleta de dados: aplicação do questionário eletrônico além de informações oriundas dos diversos 

processos avaliativos do CIESA. 

 

X 

  

 

   

09 Seminário da Avaliação Institucional. X      

10 Análise dos resultados do Seminário e elaboração do relatório com proposições para a Gestão e 

planejamento 2015 

     X  
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L
eg

en
d

a
 

C Comissão Especial do Sistema de Auto-Avaliação do CIESA – CESAC. 
G Gerentes.  
CI Comunidade interna. 
K Kogumelo (portfólio eletrônico para coleta de dados, terceirizada).  

AA Reitoria/Mantenedora. 

 Consultados na execução das tarefas do programa. 
X Responsáveis pela tomada de decisões. 
 

 
Responsáveis pela execução. 
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