
Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis - IESGF 
 

 1 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - 

IESGF 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 



Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis - IESGF 
 

 2 

1 APRESENTAÇÃO 

O relatório de avaliação institucional apresenta as informações que atendem às 

determinações legais instituídas pela CONAES e, no sentido mais amplo, refletem o 

processo de amadurecimento da cultura de avaliação na instituição através do conjunto de 

atividades, ações, que norteiam a revisão contínua dos valores e objetivos institucionais. 

Neste processo contínuo, a participação dos segmentos acadêmicos e institucionais na 

auto avaliação, torna-se essencial na medida em que permite identificar aspectos 

referentes às fragilidades e potencialidades, tornando-se ferramentas importantes para 

análise, reflexão e ações de transformação. 

A comissão, que deteve este trabalho, foi o grupo de segmento que fazem parte da CPA, 

no qual pode contar com participação efetiva de todos envolvidos no processo, que são: 

Coordenadora: Janaina Patrícia Perez 

Representante do Corpo Docente: Fabricio Luis Colognese Haubert 

Representante do Corpo Discente:  Dionei Gonçalves 

 Representante do Corpo Técnico-Administrativo: Marcos Antonio da Silva 

Representante da Sociedade Civil: Adilson Cordeiro 

Representante Egresso: Franciany Madeira Serpa 

A avaliação institucional tem a função, não apenas de avaliar a qualidade dos serviços 

prestados, mas de gerar dados e informações que viabilizem conhecimento capaz de 

revelar em que medida a instituição tem contribuído para a mudança de qualidade de vida 

e o desenvolvimento econômico e social na comunidade em que está inserida, 

repassando conhecimentos que contribuem para melhorar as condições do cidadão 

comum, habilitando-o a participar ativamente do processo de mudança nas comunidades 

em que vivem. 

Dando sequência abordaremos informações pertinentes a mantenedora, mantida e 

enumeraremos as dez dimensões demonstrando os pontos que precisam ser melhorados. 

 2 CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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A AESGF elaborou o projeto de credenciamento para regularizar o funcionamento 

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

Assembléia 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.  

Assim como a evolução e crescimento do número de curso, a instituição teve seu 

crescimento também em estrutura física, dividindo-se atualmente em três prédios. 2 

localizados entre os bairros de Campinas e Kobrasol e um localizado no bairro Barreiro. 

2.1 DADOS GERAIS 

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 Rua João S. Ouriques 825, Bairro Kobrasol, foi credenciado pela 

Portaria nº 498, publicada no DOU em 16/03/99, e oferece os seguintes cursos: 

 

Administração, reconhecido pela Portaria nº 477, publicada no DOU em 24/11/11; Ciência 

da Computação, reconhecido pela Portaria nº 606, publicada no DOU em 14/11/13; 

Ciências Contábeis, reconhecido pela Portaria nº 316, publicada no DOU em 04/08/11; 

Comunicação Social, reconhecido pela Portaria nº 2.306, publicada no DOU em 04/07/05; 

Direito, reconhecido pela Portaria nº 29, publicada no DOU em 28/03/12; Engenharia Civil, 

autorizado pela Portaria nº 280, publicada no DOU em 28/12/12; Fisioterapia, reconhecido 

pela Portaria nº 16, publicada no DOU em 27/01/2016; Pedagogia, autorizado pela 

Portaria nº 942, publicada no DOU em 23/11/06; Serviço Social, autorizado pela Portaria 

nº 1.619, publicada no DOU em 16/11/09; Turismo, autorizado pela Portaria nº 491, 

publicada no DOU em 25/02/02; Educação Física, autorizado pela Portaria nº 179, 

em09/05/13; Engenharia de Produção, autorizado pela Portaria nº 119, publicada no DU 

em 18/3/13; Nutrição, autorizado pela Portaria n° 180, em 09/05/2013. 
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 Também são oferecidos Cursos Superiores de Tecnologia em Comunicação e 

Ilustração Digital, autorizado pela Portaria nº 3.560, publicada no DOU em 01/11/04; 

Comunicação Empresarial, autorizado pela Portaria nº 3.705, publicada no DOU em 

17/11/04; Comunicação para Web, autorizado pela Portaria nº 3.391,publicada no DOU 

em 22/10/04; Eventos, autorizado pela Portaria nº 4.230, publicada no DOU de 22/12/04; 

Gestão de Comércio Exterior, autorizado pela Portaria nº 4.083, publicada no DOU em 

31/12/03; Gestão de Empreendimentos Esportivos, autorizado pela Portaria nº 3.392, 

publicada no DOU em 22/10/04; Gestão de Marketing, autorizado pela Portaria nº 4.082, 

publicada no DOU em 31/12/03; Gestão de Recursos Humanos, autorizado pela Portaria 

nº 3.844, publicada no DOU em 17/12/03; Gestão de Sistemas de Informação, autorizado 

pela Portaria nº 936, publicado no DOU em 05/04/04; Gestão Empreendedora, autorizado 

pela Portaria nº 934, publicada no DOU em 05/04/04; Gestão Hospitalar, autorizado pela 

Portaria nº 4.232, publicada no DOU em 22/12/04; Gestão Mercadológica, autorizado pela 

Portaria nº 2.261, publicada no DOU em 04/08/04; Multimídia, autorizado pela Portaria nº 

1.340, publicada no DOU em 20/05/04; Produção Gráfica Digital, autorizado pela Portaria 

nº 3.698, publicada no DOU em 17/11/04; Redes de Computadores, autorizado pela 

Portaria nº 1.338, publicada no DOU em 20/05/04; Turismo Receptivo, autorizado pela 

Portaria nº 4.231, publicada no DOU em 22/12/04. 

 

2.3 NÚMERO DE VAGAS X MATRICULAS (TODOS OS SEMESTRES) 

Curso N° vagas Matriculas 2013 Matriculas 2014 

Administração 900 806 631 

Ciência da 

Computação 

100 176 191 

Ciências Contábeis 150 676 476 

Comunicação Social 150 X  

Direito 100 803 803 

Educação Física 100 X 203 

Engenharia Civil 100 200 326 

Engenharia de 

Produção 

100  

X 

 

X 

Fisioterapia 100 459 514 

Nutrição 100  

X 

 

X 



Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis - IESGF 
 

 5 

Pedagogia 200  

X 

 

X 

Tecnologia em 

Comunicação e 

Ilustração Digital 

100  

X 

 

X 

Comunicação 

Empresarial 

100  

X 

 

X 

Comunicação para 

Web 

100  

X 

 

X 

Eventos 100  

X 

 

X 

Gestão de Comércio 

Exterior 

100  

X 

 

X 

Gestão de 

Empreendimentos 

Esportivos 

100  

X 

 

 

X 

Gestão de Marketing 100  

X 

 

X 

Gestão de Recursos 

Humanos 

100 259 210 

Gestão de Sistemas 

de Informação 

100  

X 

 

X 

Gestão 

Empreendedora 

100  

X 

 

X 

Gestão Hospitalar 100  

X 

 

X 

Gestão 

Mercadológica 

100  

X 

 

X 

Multimídia 100  

X 

 

X 

Produção Gráfica 

Digital 

100  

18 

 

X 

Redes de 

Computadores 

100 150 149 

Turismo Receptivo 100 X  
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 X 

 

2.2.1 Avaliações externas 

 

Curso Conceito de Curso 

(CC) 

Conceito 

preliminar de 

Curso (CPC) 

ENADE 

Administração 3 2 3 

Ciência da 

Computação 

3 2 2 

Ciências Contábeis 4 3 3 

Direito 4 3 3 

Fisioterapia 4 __ 2 

Gestão de Recursos 

Humanos 

3 __ 3 

Redes de 

Computadores 

3 __ 2 

 

 

Índice Geral de Curso – IGC – 3 (Ano Referência 2014) 

Conceito Institucional – CI – 3 (Ano referência 2011) 

 

 

2.3 A MISSÃO INSTITUCIONAL 

 O IESGF tem como missão investir em um processo de ensino e aprendizagem que 

capacite os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mercado de 

trabalho e da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar 

conhecimentos em suas áreas de atuação. Para alcançar esse objetivo, a Instituição 

promove a educação superior, integrando o ensino e a extensão, com o intuito de formar 

sujeitos empreendedores e comprometidos com o autoconhecimento, a transformação 

social, cultural, política e econômica do estado e da região. 

 

 Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade do ensino 

e com ela a formação de sujeitos responsáveis, comprometidos com o seu 

autodesenvolvimento e com o progresso da sociedade. Para tanto, partilha dessa 

responsabilidade com os ingressos, os egressos e com as organizações locais. Nesse 
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sentido, a Instituição objetiva ser locus de referência no estado, assumindo o compromisso 

institucional de promover o desenvolvimento educacional da região e participar da 

inserção dos egressos no mercado de trabalho. A Instituição entende que, na interação 

dinâmica com a sociedade, em geral, e com o mercado de trabalho, em particular, define 

os seus campos de atuação acadêmica presentes e futuros. 

 Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para a formação de 

sujeitos e para o processo de desenvolvimento da sociedade, pretende produzi-lo através 

da articulação do ensino com a extensão a partir da análise da realidade social, 

econômica, política e cultural local, buscando compreender melhor e mais profundamente 

a realidade que seu egresso irá contribuir para transformar. Nesse sentido, esta Instituição 

tem como diretriz uma formação que combina e equilibra o desenvolvimento técnico e 

humanístico e que promove a visão sistêmica do estudante. 

Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger uma série de 

compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe de sua construção 

qualitativa, ao mesmo tempo em que assumirá o exercício profissional na direção da 

resolução dos problemas locais e regionais. 

Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de que, enquanto 

agência promotora de educação superior, deva ser possuidora de uma política de 

Graduação Tecnológica rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de 

sociedade e de educação. 

 
2.3 DADOS DA MANTENEDORA 

    
Nome: Associação de Ensino Superior da Grande Florianópolis - AESGF 
Endereço: Avenida Salvador Di Bernardi, 503 - Campinas/São José 

CEP: 88101-260 

Internet: www.ies.edu.br 
 

2.4  MANTIDA 

Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis - IESGF 

Av. Salvador di Bernardi, 503 – campinas – São José-SC 

Fone / Fax: (48) 3278-2000 

2.4.1 Direção 

Samir Saliba Murad 

http://www.ies.edu.br/
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2.5 A Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos colegiados, 

executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos organizam-se em dois 

níveis de decisão: 

 

 Órgãos de Administração Superior: Conselho Acadêmico e Diretoria; 

 Órgãos de Administração Acadêmica: Coordenação Pedagógica, Colegiado 

de Curso, Coordenação de Curso e NDE. 

   

 Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos Órgãos 

Suplementares: Secretaria, Biblioteca, Administração, Tesouraria, Contabilidade e 

Manutenção. 

 

Poderão integrar a estrutura organizacional do IESGF outros órgãos de natureza 

didático-científica, cultural e técnico-administrativa. 

2.5.1 Organograma Institucional e Acadêmico 

O Organograma Institucional é apresentado abaixo: 
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CONSELHO 

ACADÊMICO 
DIRETORIA 

BIBLIOTECA 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

SECRETARIA 

MANTENEDORA 

ÓRGÃOS DE 

ADMINISTRAÇÃO 

(SUPERIOR) 

ÓRGÃOS DE 

ADMINISTRAÇÃO 

(ACADÊMICA) 

ÓRGÃOS 

SUPLEMENTARES 

(SERVIÇOS TÉCNICOS E 

ADMINISTRATIVOS) 

ADMINISTRAÇÃO 

CPA 

COLEGIADO DE 

CURSO 

COORDENAÇÃO 

DE CURSO 

IES 

 
NDE 



3 CPA – Embasamento e ações 

De acordo com o disposto no art.11 da lei 10.861/04, cada instituição de ensino 

superior deve constituir uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), com as funções 

de coordenar e articular o seu processo interno de avaliação e disponibilizar 

informações.   

Todas as CPA’s precisam ser cadastradas no Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), como a primeira etapa da efetiva 

implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

A CPA deve ser composta por representantes de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica e, também, da sociedade civil organizada. 

Objetivos 

 Promover a melhoria dos resultados através das indicações dos relatórios da 

auto-avaliação; 

 Promover a qualidade educativa através da avaliação institucional; 

 Fazer com que a avaliação não seja vista como ferramenta de medição 

somente, mas sim como um modo de alcançar melhorias educativas; 

 Sistematizar as experiências decorrentes da auto-avaliação, aplicando a 

competência institucional para desenvolver a meta-avaliação; 

 Desenvolver o autoconhecimento institucional por meio de análise da eficácia 

educacional e social de suas atividades e da eficiência de seu funcionamento; 

 Articular a participação dos integrantes da comunidade acadêmica e dos 

segmentos da sociedade civil organizada. 

A CPA elabora anualmente instrumento de avaliação que são aplicados aos diversos 

setores e segmentos da Instituição, o que permite o cumprimento da missão e 

políticas institucionais. Desta forma procuramos contribuir com a gestão 

universitária, indicando caminhos e revendo processos. 

Estas informações obtidas vão ser utilizadas pelo IES para orientação da sua 

eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, para orientar suas políticas 

acadêmica e de gestão e para desvelar a realidade dos cursos e da própria 
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instituição. A auto avaliação institucional, realizada de forma permanente, avalia 

todos indicadores estabelecidos pelo INEP. 

Para que a atividade da CPA seja uma constante na tomada de decisão do IES, é 

indispensável que os dados levantados sejam de fácil visualização e compreensão. 

É por este motivo que a complexidade das atividades realizadas e das informações 

obtidas pela CPA estão consolidadas esquematicamente pelas dez dimensões 

preestabelecidas pelo SINAES. 

O cronograma de ações da CPA incluiu as atividades avaliativas, as 

analíticas, bem como as de divulgação de seus resultados, ressalvando ainda que 

algumas reuniões técnicas com membros da Comissão antecederam e sucederam 

as Atividades Avaliativas com intuito de otimizar e potencializar todas as demandas 

observadas por esta Comissão, incluindo aí a fixação de calendário de atividades 

anual, sendo desenvolvido sensibilização, elaboração dos questionários, aplicação 

dos mesmos, tabulação e divulgação dos resultados. 

 

3.1 Histórico da CPA 

 

A CPA foi institucionalizada no IESGF no ano de 2008, em consonância com as 

diretrizes proposta no SINAES. 

Desde então tanto instrumentos avaliativos quanto sensibilização vem sendo 

melhorado, de acordo com a mudança cultural do nosso público, aceitação do 

mesmo e sempre visando a eficácia dos instrumentos e almejando o resultado mais 

real possível. 

A CPA está em constante mudança, sempre contando com a contribuição de seus 

membros e comunidade acadêmica. 
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3.2. Processo de Sensibilização 

 

 

Meio de 

comunicação 

Discente Docente Técnico-

administrativo 

E-mail X  X  

Reuniões  X X 

Murais X X X 

Divulgação 

em sala 

 

X 

X  

 

Obs.: Esta divulgação em sala se faz quando liberado pelo coordenador do curso e 

professor de disciplina. 

 

3.2.1 Dificuldades e facilidades (sensibilização) 2013 x 2014 

 

 

Dificuldades  

 

Facilidades 

 

 Envolver todos no processo, 

devido a interesses e 

necessidades individuais. 

 Em virtude da falta de 

interesse, em sua grande 

maioria, os discentes não 

observam as informações 

contidas nos murais 

 

 Tivemos a participação efetiva 

da equipe da CPA , apoio de 

coordenadores e professores. 

 Uso dos meios eletrônicos  para 

divulgação das ações 

 

3.3 ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

Para elaboração e desenvolvimento do instrumento foi utilizado o apoio dos 

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

em sala de aula. 
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Procura-se aplicar o Instrumento sempre ao final do semestre, esta ação tem tido 

continuidade nos anos de 2013 e 2014, sempre no mesmo período. 

 

3.3.1 Dificuldades e facilidades detectadas no processo de elaboração e 

aplicação do instrumento. 

 

No processo de elaboração e desenvolvimento do instrumento, a maior dificuldade 

foi em relação a aplicação do questionário. Muitos alunos não percebem a 

necessidade e importância no momento de responder o instrumento, e assim, 

acabam não lendo de forma adequada a questão. 

 

No processo de aplicação do instrumento, tivemos a facilidade de contar com o 

apoio de coordenadores e professores, agilizando o processo de aplicação do 

mesmo. 

 

3.3.2 Dificuldades e facilidades detectadas no processo de tabulação e 

divulgação. 

 

Como facilidade tivemos o envolvimento de uma equipe do corpo técnico 

administrativo na tabulação dos dados, agilizando o processo. 

A maior dificuldade é que a tabulação ainda é feita de forma manual, pois o 

programa desenvolvido ainda não foi implantando. 

 

Com relação à divulgação dos resultados, colocaremos as informações nos murais 

da Instituição, demonstrando todas as melhorias que foram realizadas em tempo e 

em atendimento às necessidades apontadas e sugeridas pelo seu público alvo,  

além de ser também abordados nas reuniões pedagógicas e reunião geral. 

 

3.4  APRESENTAÇÃO DAS FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES – 2013 x 

2014 

As fragilidades e potencialidades destacadas da IES se encontram enumerados a 

cada uma das dimensões preestabelecidas pelo SINAES. 
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3.4.1 Dimensão I – A missão e o plano de desenvolvimento institucional. 

Potencialidades Fragilidades Ação 

 A  missão do IESGF, prevista no 

PDI, tem sido implementada 

com sucesso e houve uma 

intensificação da sua divulgação 

para o público interno. 

 Aumento dos projetos de 

extensão por iniciativa de 

docentes e discentes. 

Há ainda muitos que 

desconhecem a missão do IES. 

Aumentar os pontos de 

divulgação da Missão 

institucional dentro do IES. 

 

3.4.2 Dimensão II – A política para o ensino, a pesquisa, pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização incluídos os 

procedimentos para estímulo a produção acadêmica, de monitoria e demais 

modalidades. 

Potencialidades Fragilidades Ação 

 A Abertura da Clinica de saúde 

tem oportunizado a vivencia 

prática aos cursos desta 

modalidade, ampliando assim o 

atendimento destinado à 

comunidade qual em 2013 era 

realizado apenas pelo Escritório 

Jurídico 

 Aumento do número de 

atividades interdisciplinares 

resultando em ações práticas, 

como eventos para comunidade. 

 As Atividades Práticas 

 Ainda não temos de forma 

efetiva a área de pesquisa. 

No entanto encontra-se nas 

monografias um caminho 

para incentivo deste item. 

 Falta de interesse por parte 

dos alunos para monitorias. 

 Estimular os alunos através 

dos professores a 

participação de monitorias.  

 Incentivo dos professores ä 

publicação de artigos 

produzidos no decorrer dos 

cursos. 

 Incentivo para eventos 

Sociais em âmbito 

Institucional, envolvendo a 

Comunidade. 
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Supervisionadas, sob a 

orientação de professores e de 

coordenadores fazem com que 

os discentes atuem aliando a 

teoria á prática, por meio de 

elaboração de projetos que 

envolvem diversas práticas de 

pesquisa 

 Por iniciativa dos coordenadores 

e oportunidade de mercado, 

expandiu-se a oferta de curso de 

Pós Gradução. 

 

3.4.3 Dimensão III - A responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere a 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. 

Potencialidades Fragilidades Ação 

 O envolvimento dos alunos tem 

potencializado as ações 

propostas pelos coordenadores e 

professores. 

 Como resultado das ações 

sociais, percebe-se uma maior 

aproximação da comunidade e 

desenvolvimento humano dos 

envolvidos. 

 Quanto à inclusão social, o IES 

tem aderido a mecanismos de 

financiamento com o FIES e 

Prouni, possibilitando um maior 

 Muitas ações ainda 

precisam ser realizadas 

durante o dia, 

impossibilitando a 

participação de alguns 

discentes. 

 Como a clínica é recente, 

não há muita divulgação 

ainda. 

 Não há muitas ações de 

cunho ambiental e cultural. 

 Potencializar a divulgação 

dos serviços da clinica de 

saúde e escritório de 

assistência jurídica. 

 Estimular o desenvolvimento 

de projetos culturais e 

ambientais. 
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acesso aos curso. 

 Dentre essas ações de inclusão 

social incluem a oferta da 

disciplina optativa, com o 

LIBRAS; 

 A Clínica de Saúde faz 

atendimento aos pacientes que 

não tem acesso ao tratamento de 

reabilitação fisioterapêutico. 

Assim como o Escritório de 

Assistência Jurídica. 

 

3.4.4 Dimensão IV – A comunidade com a sociedade. 

Potencialidades Fragilidades Ação 

 

 A Instituição possui canais de 

comunicação aberto com a 

sociedade e comunidade 

acadêmica, disponível no site da 

instituição e mídia social 

utilizando o Facebook a partir de 

2014, facilitando a comunicação 

com a mesma. 

 A divulgação do IES se dá 

através de Mídia Social, Site da 

Instituição, mídia impressa, 

televisiva e radiofônica. 

 As mídias sociais são um 

canal rápido e muito 

assertivo em tempos de 

informação ágil. No entanto 

requer uma equipe 

especifica para 

gerenciamento da mesma. 

 Verificar a possibilidade de 

maior interação nas mídias 

sociais, esta ação foi 

proposta em 2013 e 

colocada em ação no ano de 

2014. 

 

3.4.5 Dimensão V – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 

corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho. 
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Potencialidades Fragilidades Ação 

 A Instituição possui plano de 
carreira implantado, para os 
corpos docentes e técnico-
administrativo, protocolado junto 
ao Ministério do Trabalho. 

 
 O corpo docente dispõe de 

plano de reenquadramento em 
função da titulação. 
 

 Dificuldade de contratação 

de mão de obra qualificada 

em algumas área perduram 

desde 2013 e continuam em 

2014. Percebendo assim 

um alto número de vagas 

operacionais disponiveis 

 Foi citado a dificuldade em 

relação á benefícios 

disponibilizados aos 

funcionários. 

 Envolver os colaboradores 

no quesito indicação para 

tentar agilizar o processo de 

contratação. 

 

3.4.6  Dimensão 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. 

Potencialidades Fragilidades Ação 

 Os Conselhos de Curso são 

presididos pelos Coordenadores 

de Curso, e contam com  

representantes  dos docentes e 

discentes. São órgãos de 

natureza normativa e deliberativa 

no âmbito dos cursos, nos limites 

estabelecidos pelo Estatuto da 

IES.  A Coordenação do curso  é  

órgão  de  natureza  executiva.  

O Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) está implantado em todos 

os cursos, de acordo com a 

legislação vigente 

 Nada a Apontar  Nada a apontar 
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3.4.7 Dimensão VII – Infra-estrutura física, especialmente biblioteca, recurso de 

informação e comunicação. 

Potencialidades Fragilidades Ação 

 A biblioteca dispõe de terminais 

de internet para consulta ao 

acervo ou para pesquisas na rede 

mundial de computadores, 

 O IES possui laboratórios de 

informática, disponível aos 

discentes, assim como 

disponibiliza equipamentos nas 

salas dos coordenadores e 

professores. 

 Estacionamento, embora 

seja um problema geral, é 

ainda muito apontado pelos 

colaboradores e discentes, 

sendo que esta é uma 

reclamação que aparece 

tanto em 2013 quanto 2014. 

 Não ter equipamento 

multimídia fixo nas salas. 

 A questão de 

estacionamento, por 

estarmos localizados em 

área residencial, torna-se 

difícil de ter interferência do 

IES. 

 Quanto a equipamentos 

áudiovisual, há a 

necessidade de instalação 

nas salas de aula, para evitar 

agendamento e transtorno no 

remanejo de sala em sala 

nos horários intercalados 

 

3.4.8 Dimensão VIII – Planejamento e avaliação, especialmente os processos, 

resultados e eficácia da auto - avaliação institucional. 

Potencialidades Fragilidades Ação 

 A proximidade da Instituição com 

os discentes, docentes, técnicos 

administrativos, coordenação e 

direção facilita o processo de 

tomada de decisão na resolução 

de possíveis dificuldades. 

 Comprometimento dos 

discentes, docentes e corpo 

técnico administrativo no 

momento de responder o 

questionário, por mais que 

tenham empenhado 

esforços para minimizar 

 Potencializar e disseminar de 

forma que todos entendam a 

importância dos instrumentos 

avaliativos. 
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esta fragilidade do ano de 

2013, não houve melhora 

em 2014. 

 

3.4.9  Dimensão IX – Políticas de atendimento ao estudante. 

Potencialidades Fragilidades Ação 

 A instituição estimula a escolha 

de representantes de classe, os 

quais tem acesso à direção e 

coordenação para reivindicações, 

sugestões e críticas. 

 Facilidade dos discentes em 

acessar dados e documentos 

pelo site da instituição. 

 Dificuldade em manter o 

contato com os alunos 

egressos. 

 No ano de 2014 conseguiu-

se aproximar de alguns 

egressos, porém ainda 

poucos, para participação 

das semanas de curso. 

 Discutir caminhos para 

manter relacionamento com 

aluno Egresso. 

 

3.4.10 Dimensão X – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado 

social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

Potencialidades Fragilidades Ação 

 A mantenedora tem aprovado no 

orçamento anual, investimentos 

na infra-estrutura da IES.  A 

mantenedora tem sólida base 

financeira, não representando 

maiores riscos à execução dos 

objetivos previstos em PDI e 

aprovados no orçamento anual 

da IES. 

 

 A autonomia financeira da 

IES, em relação à 

mantenedora, existe dentro 

do orçamento anual previsto 

para a IES 

 

 Não Há 
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4 QUADRO DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO 2013 x 2014 

 DISCENTES: 

Curso Nº. total Nº. participantes % de participação

Ciências Contábeis 319 225 70,50%

Direito 408 176 43,10%

Administração 389 264 67,90%

C. Computação 81 49 60,50%

Engenharia Civil 124 88 71,00%

Fisioterapia 239 189 79,10%

Gestão de Recursos 

Humanos

127 80 63,00%

Tec. Redes de 

Computadores

75 61 81,30%

2013

Curso Nº. total Nº. participantes % de participação

Ciências Contábeis 208 109 52,40%

Direito 400 53 13,30%

Administração 291 183 62,90%

C. Computação 89 50 56,20%

Engenharia Civil 122 101 82,80%

Ed. Fisica 76 43 56,60%

Fisioterapia 241 191 79,30%

Gestão de Recursos 

Humanos

95 70 73,70%

2014

 

DOCENTES: 

Nº. total Nº. participantes % de participação

140 75 5360%

2013

Nº. total Nº. participantes % de participação

100 61 61%

2014

 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO: 
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Nº. total Nº. participantes % participação

38 33 86,80%

2013

Nº. total Nº. participantes % participação

38 24 63,00%

2014

 

5 CONCLUSÃO 

Percebe-se que muitas dimensões se mantém estáveis, sem muitas mudanças. 

Temos como principais mudanças em 2014 frente 2013 foi a entrada da Clínica de 

saúde, potencializando o atendimento à comunidade. 

Também a utilização de Mídias sociais, como facebook, inserido em 2014, 

potencializando assim a visibilidade da IES e também tendo mais um canal de 

comunicação tanto com a comunidade quanto com os alunos. 

De forma Geral, as dificuldades permanecem e os membros vem trabalhando para 

minimizar as fragilidade e manter as potencialidades. 

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

responderem os instrumentos. No entanto, um novo já foi proposto para o ano de 

2015, vislumbrando o aumento de respondentes. 

 

 

 Atenciosamente 

  

                                                                    Comissão Própria de Avaliação 


