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1. Breve Histórico da IES 

A AESGF elaborou o projeto de credenciamento para regularizar o funcionamento 

do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis – IESGF, criado em 

Assembleia Geral Extraordinária, realizada pela mantenedora em 23/06/1994. 

A Instituição fez seu ingresso na educação superior, instalando-se em São José/SC, a 

partir de 2000, com o credenciamento, que aconteceu concomitantemente com abertura 

do curso de Administração com habilitação em Administração de Empresas, 

autorizado pela Portaria nº 498, publicada no DOU em 16 de março de 1999, 

reconhecido pela Portaria nº 2.304, publicada no DOU em 04 de julho de 2005 e 

renovado pela portaria n° 477, de 22 de Novembro de 2011, publicado no DOU em 24 

de novembro de 2011. Posteriormente, o IESGF formulou novos programas de cursos 

que envolveram a autorização dos cursos de Graduação.  

Dando andamento ao projeto de termos prédios individualizado, sem nenhuma parceria, 

em 2018 nos estruturamos em 02 prédios com estrutura de salas de aula, laboratórios e 

estrutura administrativa e a centro de atendimento englobando a Clínica escola e 

Escritório de atendimento Jurídico. 

O Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis – IESGF, com endereços de 

funcionamento na Rua Célio Veiga, 220, Bairro Barreiros, Rua Salvador Di Bernardi, 

503, Bairro Campinas, e o centro de atendimento localizado na Rua João Amaral Rios, 

597, Praia Comprida São José-SC, foi credenciado pela Portaria nº 498, publicada no 

DOU em 16/03/99. 

Atualmente oferece 30 cursos ao mercado, destes 10 estão em funcionamento 

conforme quadro 2 

 

Quadro 1: Membros da CPA 

MEMBRO SEGMENTO REPRESENTATIVO 

Rodrigo Vieira Presidente 

Rafaella Zullianello Santos Representante docente 

Isadora Líbera Fortunato Carara Machado Representante discente 

Otávio Bitencourt de Freitas Representante Egresso 

Camila Pereira Silva  Técnico Administrativo 

Adilson Cordeiro Sociedade Civil 
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2. Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais e de 

curso: 

Curso ENADE Conceito preliminar de 

Curso (CPC) 

Conceito de 

Curso (CC) 

Administração 2 3 3 

Ciência da Computação 3 4 3 

Ciências Contábeis 2 3 4 

Direito 3 2 4 

Educação Física __ __ 4 

Engenharia Civil 3 4 4 

Fisioterapia 3 3 4 

Nutrição __ __  

Gestão de Recursos Humanos 3 3 3 

Redes de Computadores __ __ 3 

 

Quadro 2: Autorização e Reconhecimento 

Cursos 
Autorização Reconhecimento 

Vagas 
Alunos 

2018 

Alunos 

2019 

Alunos 

2020 Data Portaria Data Portaria 

Administração De 

12/03/99 

em 

16/03/99 

Pot. 498 de 22/11/11 

em 

24/11/11 

 

Port. n.º 

477 

 

900 

 

186 

  

Ciência da 
Computação 

De 

13/10/03 

em 

14/10/03 

Port. 

2883 

de 18/09/18 

em 

19/09/18 

637  100 104   

Ciências Contábeis De 

15/07/02 

em 

16/07/02 

Port. 

2445 

de 18/12/13 

em 

19/12/13 

Port. nº 

705 

150 125   

Comunicação 
Social 

14/12/01 

em 

18/12/01 

Port. 

2913 

de 30/6/05 

em 4/7/05 

Portaria 

nº 

2.306  

150 0   

Direito 31/07/03 

em 

01/08/03 

Port. 

2046 

de 15/5/17 

em 17/5/17 

Portaria 

nº 430  

100 328   

Educação Física de 8/5/13 

em 9/5/13 

Portaria 

nº 179  

de 17/03/18 

em 

22/03/18 

Portaria 

188  

100 172   

Engenharia Civil 19/12/12 

em 

28/12/12 

Port. 

280 

de 24/08/17 

em 

28/08/17 

Portaria 

nº 938  

100 118   
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Engenharia de 
Produção 

de 15/3/13 

em 18/3/13 

Portaria 

nº 119  

  100 0   

Farmácia de 11/8/17 

em 14/8/17 

Portaria 

nº 867  

  100 0   

Fisioterapia 30/12/02 

em 

31/12/02 

Port. 

4.055 

de 27/1/16 

em 29/1/16 

Portaria 

nº 16,  

100 207   

Nutrição de 8/5/13 

em 9/5/13 

Portaria 

nº 180  

  100 144   

Pedagogia de 22/11/06 

em 

23/11/06 

Portaria 

nº 942  

  200 0   

Serviço Social de 13/11/09 

em 

16/11/09 

Portaria 

nº 1.619  

  100 0   

Turismo de 22/02/02 

em 

25/02/02 

Portaria 

nº 491  

  150 0   

Tecnologia em 
Comunicação e 
Ilustração Digital 

de 29/10/04 

em 

1º/11/04 

Portaria 

nº 3.560  

  100 0   

Comunicação 
Empresarial 

de 16/11/04 

em 

17/11/04 

Portaria 

nº 3.705  

  100 0   

Produção 
Multimídia (antigo 
Comunicação para 
Web) 

de 21/10/04 

em 

22/10/04 

Portaria 

nº 3.391  

  100 0   

Eventos de 21/12/04 

em 

22/12/04 

Portaria 

nº 4.230  

  100 0   

Gestão de 
Comércio Exterior 

de 30/12/03 

em 

31/12/03 

Portaria 

nº 4.083  

  100 0   

Gestão Desportiva 
e de Lazer (antigo 
Gestão de 
Empreendimentos 
Esportivos) 

 Portaria 

nº 3.392 

de 

21/10/0

4 em 

22/10/0

4 

  100 0   

Marketing (Antigo 
Gestão de 
Marketing) 

de 30/12/03 

em 

31/12/03 

Portaria 

nº 4.082  

  100 0   

Gestão de 
Recursos Humanos 

15/12/03 

em 

17/12/03 

Pot. 

3844 

de 29/7/14 

em 31/7/14 

Portaria 

nº 431  

100 17   

Gestão de 
Sistemas de 
Informação 

de 1º/4/04 

em 5/4/04 

Portaria 

nº 936  

  100 0   

Processos 
Gerenciais (antigo 

de 1º/4/04 

em 5/4/04 

 Portaria 

nº 934  

  100 0   
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Gestão 
Empreendedora) 
Gestão Hospitalar de 21/12/04 

em 

22/12/04 

Portaria 

nº 4.232  

  100 0   

Marketing (Antigo 
Gestão 
Mercadológica) 

de 3/8/04 

em 4/8/04 

Portaria 

nº 2.261  

  100 0   

Produção 
Multimídia (antigo 
Multimídia) 

de 18/5/04 

em 20/5/04 

Portaria 

nº 1.340  

  100 0   

Produção Gráfica 
Digital 

de 16/11/04 

em 

17/11/04 

Portaria 

nº 3.698  

  100 0   

Redes de 
Computadores 

18/05/2004 

em 

20/05/2004 

Port. 

1338 

de 7/7/16 

em 11/7/16 

Portaria 

nº 294 

100 30   

Gestão de Turismo 
(antigo Turismo 
Receptivo) 

de 21/12/04 

em 

22/12/04 

Portaria 

nº 4.231  

  100 0   

**Os cursos com grifo foram extintos em 12/2018 

 

2.1 CONCEITOS OBTIDOS PELO IESGF NAS AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS 

EXTERNAS 

Curso Enade 2018 CPC CC 

Engenharia Civil x 4 4 

Ciência da Computação x 4 3 

 

3. Projetos e processos de autoavaliação  

Para elaboração e desenvolvimento do instrumento foi utilizado o apoio dos membros 

da CPA, e apoio do corpo docente na divulgação para a correta aplicação dos mesmos, 

além de utilizarmos as redes sociais para divulgação. 

Procurou-se aplicar o Instrumento ao final do 2° semestre, de forma que os 

participantes fossem envolvidos e de livre participação. De acordo com apontamentos 

dos anos anteriores, mudou-se a forma de aplicação de alguns instrumentos, prevendo 

não aplicação no período de avaliações nem final de semestre. 

Ainda encontra-se muita dificuldade de engajamento e entendimento dos alunos na 

participação do processo de avaliação.  
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4. Divulgação e análise dos resultados da autoavaliação 

O Relatório foi desenvolvido com base nos dados das pesquisas de docentes, discentes 

e corpo técnico administrativo, sendo que este último não foi avaliado no ano anterior. 

No que diz respeito ao número de respondentes ainda são insuficientes, visto que ainda 

tivemos problemas no sistema no período de acesso ao questionário. No entanto o 

número foi superior ao ano anterior. 

A alteração proposta no último ano quanto às dificuldades do sistema foram 

solucionadas, surgindo outras dificuldades, que dificultaram o processo. 

A divulgação dos resultados é realizada no site da instituição e também fica disponível 

na CPA, podendo ser acessado a qualquer momento pela comunidade. 

Na atual pesquisa conseguimos 12,4% dos alunos respondentes e 50% dos 

professores, 98% dos Técnicos administrativos. 

Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos: 

A equipe da CPA novamente teve alteração, a Presidente foi substituída em virtude de 

um afastamento por motivos de doença, discente solicitou sua saída, e o técnico 

administrativo não está mais na instituição. Diante do Cenário tivemos algumas 

alterações ao longo do semestre. 

Novamente tivemos problema no sistema no período de liberação das pesquisas, onde 

os alunos não conseguiam acessar o formulário, gerando descontentamento e 

desistência por parte dos alunos em participar do processo. 

As trocas dos membros acabam gerando falhas nas ações propostas no decorrer do 

semestre além de problemas na comunicação. Sendo assim, o intuito é tentar manter a 

equipe para maior fluidez. 

Obs.: Este quadro é comum a todos considerando que os objetivos gerais e 

os específicos aqui apresentados estão de acordo com a legislação vigente. 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 
- Avaliar a instituição como uma 
totalidade integrada que permite a 
autoanálise valorativa da coerência entre 
a missão e as políticas institucionais 
efetivamente realizadas, visando à 

- Gerar conhecimento para a tomada de 
decisão dos dirigentes da instituição em 
relação à melhoria contínua de qualidade 
dos serviços de educação superior 
ofertados; 
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melhoria da qualidade acadêmica e o 
desenvolvimento institucional, e; 
- Privilegiar o conceito da autoavaliação e 
sua prática educativa para gerar, nos 
membros da comunidade acadêmica, 
autoconsciência de suas qualidades, 
problemas e desafios para o presente e o 
futuro, estabelecendo mecanismos 
institucionalizados e participativos para 
sua realização. 

- Pôr em questão os sentidos do conjunto 
de atividades e finalidades as cumpridas 
pela instituição; 
- Identificar as potencialidades da 
instituição e as possíveis causas dos 
seus problemas e pontos fracos; 
- Aumentar a consciência pedagógica e 
capacidade profissional do corpo docente 
e técnico-administrativo; 
- Fortalecer as relações de cooperação 
entre os diversos atores institucionais; 
- Tornar mais efetiva a vinculação da 
instituição com a comunidade; 
- Julgar acerca da relevância científica e 
social de suas atividades e produtos; 
- Prestar contas à sociedade sobre os 
serviços desenvolvidos.   

 

Quadro 4: 5 Eixos abrangendo as 10 dimensões do SINAES 

Eixo1: 

Planejamento e 

Avaliação 

Institucional 

Eixo 2: 

Desenvolvimento 

Institucional 

Eixo 3: 

Políticas 

Acadêmicas 

Eixo 4: 

Políticas de 

Gestão 

Eixo 5: 

Infraestrutura 

Física 

Dimensão:  

8- Planejamento  

e Avaliação 

Dimensões:  

1- Missão e PDI 

3- Responsabilidade 

Social 

 

 

Dimensões: 

2- Políticas para 

Ensino, 

Pesquisa e 

Extensão. 

4- Comunicação 

com a 

sociedade. 

9- Política de 

Atendimento 

aos discentes 

Dimensões: 

5- Política de 

Pessoal 

6- Organização 

e gestão da IES. 

10- 

Sustentabilidade 

Financeira  

Dimensão: 

7- Infraestrutura 

Física 

 

5. Processos de Gestão 

Processo 1 – Dimensõe 4 
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Processo 2 – Dimensão 5 

 

 

Processo 3 – Dimensão 8 

 

 

6. Demonstração de evolução Institucional  

O PDI da Instituição propõe-se a desenvolver um processo avaliativo contemplando 

diferentes perspectivas, as quais foram observadas para o desenvolvimento da 

avaliação interna. 

Dentre as melhorias e otimizações, no decorrer do ano, a instituição tomou como 

decisão extinguir alguns cursos, a fim de somar forças para os cursos de maior 

demanda, otimizando inclusive a comunicação e divulgação institucional. 

Também no decorrer do Ano, frente às propostas inseridas no PDI, o IESGF passou 

pela autorização de 02 (dois) novos cursos na área da saúde, podendo atender 

algumas demandas do mercado. 

Objetivo: Sensibilização  
para ações academicas e 

Melhoria da Comunicação 
com a Sociedade

Ação: fomentar comuniacação 
das mídias sociais , incentivando 
os alunos de forma interativa e 

ágil

Resultado esperado: 

Espera-se que utilizando meios 
de comunicações atuais e de 

forma interativa, chame a 
atenção para as comunicações 

de forma geral tanto como com 
a comnidade academica quanto 

sociedade civil.

Objetivo: Apontamento 
dos técnicos 

administrativos no sentido 
de não perceberem uma 
integração e trabalho em 

equipe

Ação: fomentar jnto aos 
superiores do setor ações 

de trabalho conjunto e 
melhor entendimento da 
importância de sincronia 

dos processos

Resultado esperado: melhor 
fluidez no trabalho e 

agilidade entre os processos, 
além de melhorar o 

relacionamento interpessoal

Objetivo:  Fomentar e 
disseminar a importância 
da avaliação institucional

ação: fomentar através de 
eventos a integração do 
aluno, afim de criar uma 

experiência posisita, além 
das divulgações dos 

resultados com maior 
enfâse.

Resultado esperado: 
Melhoria nos resultados 
avaliativos, no que tange 

o número de 
respondentes



10 
 

Os eventos também tem sido um grande ponto avaliativo, pois parceria com empresas 

como Ipiranga tem dado grande visibilidade a instituição. 

 

7. Conclusão  

De forma geral, esta IES vem atendendo de forma satisfatória aos itens de pesquisa, 

estrutura, sendo reconhecida pelas mudanças referentes à infraestrutura realizadas no 

ano de 2018. Também no que tange a comunicação, a utilização de formas mais 

intensas das mídias sociais tem facilitado a comunicação com as diversas partes, no 

entanto ainda não são suficientes e necessariamente percebidos. 

Para o próximo ano, pretende-se obter maior engajamento da equipe fomentando 

eventos e envolvendo de forma mais atrativa e consciente toda a comunidade 

acadêmica. 

Tais eventos preveem a participação de todos, a fim de interagir com a CPA antes 

mesmo do processo avaliativo. Entre eles, citamos palestras, gincanas, e outras 

atividades dinâmicas que proporcionem experiências aos alunos e demais envolvidos. 

No ano anterior não conseguimos realizar estas ações. 

Finalizando, fica bastante evidente para esta Comissão que é fundamental a divulgação 

e propagação dos resultados obtidos nos processos anteriores, o que deve, também, 

contribuir com entendimento da importância avaliativa. 

A Maior fragilidade que ainda encontram-se é no envolvimento de todos para 

responderem os instrumentos, sendo que houve uma queda considerável no número de 

respondentes. Pretende-se junto a CPA, melhorar processo de sensibilização e maior 

engajamento na participação. 

 

 


