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APRESENTAÇÃO 

O processo de autoavaliação institucional, realizado no Centro de Ensino Superior 
de Ilhéus – CESUPI, sob a responsabilidade da Comissão Própria de Autoavaliação – CPA, 
encontra-se em pleno funcionamento desde o ano de 2005, orientada pelas diretrizes 
nacionais e pelo roteiro da autoavaliação institucional da Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – CONAES, tendo como principal referencial o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 
2004. 

Compete à CPA acompanhar a qualidade do ensino prestado pelo CESUPI, tendo 
como base as dez dimensões estabelecidas pelo MEC, em destaque para os tópicos ENSINO, 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, EXTENSÃO, INFRAESTRUTURA, RESPONSABILIDADE SOCIAL, 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO, dentre outros, identificados como pilares para a edificação de 
uma instituição forte e comprometida com a sociedade. 

O processo tem valorizado a participação da comunidade acadêmica e 
administrativa, prevalecendo, desta forma, a natureza democrática e participativa, buscando 
garantir um caráter de envolvimento, confiabilidade e transparência das metas e missão do 
CESUPI, estabelecidas no seu PDI e Projetos Pedagógicos de Cursos. 

A Proposta de Avaliação Institucional do CESUPI, através de sua Comissão Própria 
de Avaliação, constituída através da Portaria DG n° 02, datada de 04 de junho de 2004, vem 
implantando um caráter formativo e informativo vislumbrando o aperfeiçoamento de todos 
agentes da comunidade acadêmica e da Instituição como um todo, alcançando, também, a 
comunidade externa, assumindo o seu papel de responsabilidade social. 

Nesse contexto, o intuito maior desse processo de avaliação é fomentar o 
desenvolvimento e a consolidação da própria instituição, elevando a qualidade de suas 
ações e dos serviços que presta à comunidade interna e externa. Por isso, o papel da CPA 
dentro da conjuntura institucional é de grande importância para o desenvolvimento da 
instituição. 

O relatório da CPA foi elaborado em consonância com a nota técnica 
INEP/DAES/CONAES nº 065/2014, e está organizado em cinco partes: introdução, 
metodologia, desenvolvimento, análise dos dados e das informações, e ações previstas com 
base nessa análise. 

Todas as informações aqui destacadas neste Relatório, são frutos de um processo 
realizado no âmbito da Instituição, onde contempla a participação dos docentes, alunos, 
servidores, gestores e comunidade externa. 
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1. DADOS INSTITUCIONAIS 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

1.1.1. MANTENEDORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ILHÉUS LTDA 

Razão Social: Centro de Ensino Superior de Ilhéus Ltda. 

 

1.1.1.1 Base Legal da Mantenedora 

O CESUPI LTDA é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Instituição de 
Ensino Superior, com fins lucrativos, de caráter educacional, cultural e de promoção 
humana, com inscrição no CNPJ sob nº 04245712/0001-21. 

A mantenedora localiza-se na Rodovia Ilhéus/Olivença, km 2,5 – Jardim Atlântico – CEP: 
45655-170 – Município de Ilhéus-Bahia, e possui estatuto social registrado no Cartório de 
Registro Especial de Títulos e Documentos e do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
Comarca de Ilhéus – Bahia, sob o nº 2.206, livro 11-A em 23 de janeiro de 2001. 

 

1.1.2. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ILHÉUS - CESUPI 

Endereço: Rodovia Ilhéus/Olivença, km 2,5 – Jardim Atlântico – CEP: 45655-170 – Município 
de Ilhéus-Bahia. 

Código INEP: 2771 

Contato: 73-2101-1700 Fax: 73-2101-1709. 

Site: www.faculdadedeilhéus.com.br 

Portaria de Credenciamento: 2.104, de 18 de julho de 2002, publicado no DOU nº 138 de 
19/07/2002 – seção 1.  

 

1.1.2.1. Base Legal do CESUPI 

O CESUPI foi credenciado, junto ao Ministério da Educação (MEC), pela Portaria nº 2.104, de 
18 de julho de 2002, publicado no DOU nº 138 de 19/07/2002 – seção 1. 

O processo de renovação de recredenciamento institucional encontra-se protocolado junto 
ao INEP/MEC, sob o nº 200814009, Código MEC 354201, Código de Avaliação 84043, 
aguardando parecer final. 

O CESUPI está localizado à Rodovia Ilhéus/Olivença, km 2,5 – Jardim Atlântico, CEP: 45655-
170, no município de Ilhéus, estado da Bahia. 

 

1.1.2.2. Nome Fantasia 

Faculdade de Ilhéus. 

http://www.faculdade/
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1.2. RELATO INSTITUCIONAL DO CESUPI 

1.2.1. HISTÓRICO DA MANTENEDORA 

Ao final de 2000, um grupo de pessoas comprometidas com a questão cultural e educacional 
na Bahia, em particular no município de Ilhéus, discutindo a situação brasileira, a 
abrangência e articulação dos conceitos de cultura e educação, e tendo em vista sua 
experiência na área, decidiu que era necessário formular e implantar cursos de ensino 
superior com um padrão capaz de responder às exigências de qualidade e de sólida 
formação formuladas pela sociedade contemporânea e pelo modelo de desenvolvimento em 
curso na região. 

Em 7 de julho de 1952, em depoimento à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, 
o eminente educador Anísio Teixeira dizia: 

“Não se trata de conter, limitar e uniformizar o que já existe, como pensam alguns; mas de 
criar, libertar, estimular e encorajar a iniciativa – as iniciativas particulares, municipais, 
estaduais e federais, para, inspiradas por uma política educacional ampla e saudável, se 
lançarem todas elas, com espírito de autonomia e senso de responsabilidade, à grande obra 
comum, dinamicamente unitária, de educar (não de diplomar) os brasileiros.” (1992, p.151). 

Em outro momento de sua exposição, alertava: 

“Esta crise do fator humano na civilização brasileira começa a ameaçar o nosso próprio 
desenvolvimento político, econômico e social.” (1992, p.160). 

Mais de quatro décadas depois, o cenário descrito dá às palavras do mestre uma inquietante 
atualidade. 

Estes são os seus princípios norteadores: criatividade, autonomia, responsabilidade social; a 
educação como uma escolha política comprometida com o desenvolvimento humano e a 
auto sustentabilidade do País. 

O mundo vem passando por mudanças extremamente significativas. Neste novo modelo de 
organização mundial, as instituições estão voltadas para a qualidade total. No milênio que se 
instaura, já vivemos uma situação peculiar: o advento da era do conhecimento. Um dos 
grandes desafios desta era, a ser enfrentado pela sociedade brasileira, é a melhoria da 
qualificação dos profissionais da educação que atuam no ensino superior e, por 
consequência dos profissionais formados nos Centros de Ensino. 

É neste sentido que o Centro de Ensino Superior de Ilhéus Ltda. pretende atuar, voltado para 
a qualificação adequada à necessidade de mercado e sintonizada com as tendências de 
evolução.  

 

1.2.2. HISTÓRICO DO CESUPI/FACULDADE DE ILHÉUS 

Atualmente, o CESUPI oferece oito cursos de graduação em nível de bacharelado, sendo 
eles: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Nutrição, 
Odontologia e Psicologia, além dos cursos de pós-graduação e profissionalizante, com ampla 
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atuação no campo de extensão objetivando o aprimoramento do conhecimento do discente 
e docente, e promoção de diversas ações sociais com foco na comunidade regional, através 
das atividades desenvolvidas nos seus cursos. 

1.2.2.1. Cursos que ascenderam nos conceitos nos últimos três anos (CC) 
CURSOS AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO RENOVAÇÃO 

Portaria Conceito Portaria Conceito Portaria Conceito 

1. ADMINISTRAÇÃO 2.105/2002 Conceito B 939/2006 Conceito MB 702/2013 4 

2. CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2.186/2002 Conceito B 939/2006 Conceito MB 702/2013 5 

3. DIREITO 583/2007 Conceito B 40/2012 4 *2 

4. ENFERMAGEM 110/2008 Conceito B 217/2012 4 819/2014 *3 4 

5. ENGENHARIA CIVIL 213/2016 4     

6. NUTRIÇÃO 110/2008 Conceito B 136/2012 3 819/2014 *3 3 

7. ODONTOLOGIA 119/2013 4 744/2017 3   

8. PSICOLOGIA 87/2012 Conceito B *4    

*1 – Estará sendo protocolado junto ao INEP o processo de avaliação, de acordo com o Calendário 2016 do INEP.  
*2 – Aguardando visita do MEC, com data a ser definida pelo INEP. 
*3 – Renovação de Reconhecimento de Curso efetuada automaticamente, mediante Portaria do MEC nº 819, de 30 de dezembro de 2014, 
Artigo 35. 
*4 – Aguardando a publicação da Portaria do MEC. De acordo com o Relatório dos Avaliadores o conceito atribuído foi de 4. 

 

1.2.2.2. Evolução dos conceitos ENADE dos cursos de graduação 
CURSOS ENADE 

ANO CONCEITO ANO CONCEITO ANO CONCEITO ANO CONCEITO 

1. ADMINISTRAÇÃO 2006 3 2009 2 2012 2 2015 (*2) 

2. CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2006 4 2009 2 2012 3 2015 (*2) 

3. DIREITO 2009 SC (*1) 2012 3 2015 (*2)   

4. ENFERMAGEM 2013 3       

5. NUTRIÇÃO 2013 3       

6. ODONTOLOGIA NÃO HOUVE, ATÉ O MOMENTO, ALUNOS CONCLUINTES. 

7. PSICOLOGIA NÃO HOUVE, ATÉ O MOMENTO, ALUNOS CONCLUINTES. 

(*1) Não houve alunos concluintes (SEM CONCLUINTES) 
(*2) Aguardando resultado do INEP 

 

1.2.3. GESTORES DA INSTITUIÇÃO: 
1. Diretor Geral: Prof. Almir Milanesi 
2. Diretora Acadêmica: Profa. Sandra Maria Agrizzi Milanesi 
3. Diretor Administrativo e Financeiro: Sr. Alan Milanez Frisso 
4. Pesquisador Institucional (PI): Prof. Fabiano Schaper Portela 
5. Secretário Acadêmico: Sr. Paulo César Castro Xavier 
6. Bibliotecária: Sra. Maria José Serrão 
7. Coordenadora Psicopedagógica: Profa. Nara Sandes 
8. Coordenador Geral de Tecnologia: Prof. Fabiano Schaper Portela 
9. Coordenadora do Curso de Administração: Profa. Cristiane Nunes dos Santos 
10. Coordenador do Curso de Ciências Contábeis: Prof. Almir Milanesi 
11. Coordenadora do Curso de Direito: Profa. Ana Cristina Adry 
12. Coordenador do Curso de Enfermagem: Prof. Robson Vidal de Andrade 
13. Coordenador do Curso de Engenharia Civil: Prof. Felipe José Estrela Marinho 
14. Coordenadora do Curso de Nutrição: Profa. Adriana Cruz Lopes Sofia 
15. Coordenador do Curso de Odontologia: Prof. Fábia Silveira 
16. Coordenadora do Curso de Psicologia: Profa. Thatyanna Rodrigues 
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1.2.4. MEMBROS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AUTOAVALIAÇÃO - CPA 

A composição da Comissão Própria de Auto Avaliação do CESUPI, desde a sua implantação, 
passou por várias implementações, que variaram de acordo com a realidade e demanda 
institucional. 

A Comissão formada pelos membros destacados na Portaria DG Faculdade de Ilhéus nº 
07/2009, participou de todos os processos de avaliação institucional, no plano de gestão 
2009 – 2015, contribuindo de forma decisiva para a elaboração dos relatórios parciais e 
deste último, o integral, e das consequentes conquistas alcançadas das avaliações 
anteriores, com base nas ações desencadeadas junto aos gestores da Instituição, no sentido 
de manter um padrão de qualidade perceptível no diz respeito às dimensões estabelecidas 
pelo INEP/MEC.  

 

1.2.4.1. GESTÃO: 2009 – 2017 – PORTARIA DG Nº 07/2009 

1. PAULO CÉSAR CASTRO XAVIER - Presidente e Representante do Corpo 
Técnico- Administrativo 
2. FABIANO SCHAPPER PORTELA - Representante do Corpo de Docentes 
3. MARIA LÚCIA LEITE - Representante do Corpo de Docentes 
4. FÁBIO CÂMARA SILVA - Representante do Corpo de Discentes 
5. SÍLVIO SOUZA DOS REIS - Representante da Comunidade Regional 

A partir deste ano de 2018, provavelmente no mês de maio, a Comissão Própria de 
Autoavaliação será reformatada, no âmbito de sua composição, com o aumento de 
membros com experiência na área de avaliação, para melhor atender às demandas do 
processo de Avaliação, inclusive por sugestões dos avaliadores do MEC, nas oportunidades 
das visitas in loco.  

 

1.3. MISSÃO DA INSTITUIÇÃO 

“Formar profissionais com uma visão holística para entender o seu papel com capacidade de 
interagir com os diversos setores da sociedade e de atender às expectativas do mercado de 
trabalho.” 

 

1.4. VISÃO 

A visão da Instituição será sempre de uma filosofia extensionista, seja através de pequenas 
ações ou por meio de um plano Institucional coerente com a realidade regional, que vise o 
desenvolvimento não só da comunidade discente, mas também de seus docentes, 
oportunizando a verificação de procedimentos.  

 

1.5. VALORES 



 
Rod. Ilhéus Olivença, s/n – Km 2,5 - Jardim Atlântico II – 45.655.170 - Ilhéus – Bahia - Telefones: (73) 2101-1700 

www.faculdadedeilheus.com.br 

  

 
8  

A instituição pauta-se nos seguintes valores que orientam a vida da organização: 

 Excelência; 

 Ética; 

 Valorização do Ser Humano; 

 Competência; 

 Compromisso; 

 Honestidade 
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2. INTRODUÇÃO 

O relatório integral reúne todas os resultados da do processo de autoavaliação institucional, 
oridundo da Comissão Própria de Avaliação (CPA), do Centro de Ensino Superior de Ilhéus – 
CESUPI). 

O presente relatório encontra-se delineado nos 5 eixos, os quais contemplam as 10 
dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 
proposto pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, que agrega essenciais 
ferramentas de avaliação do Ensino Superior, a saber: 

a) Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES) – Centro de referências 
e articulação do sistema de avaliação que abrange duas etapas distinta, mas que se 
comunicam consequentemente: Autoavaliação (coordenada pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA); e avaliação externa, realizada nas visitas in loco, por comissões designadas 
pelo INEP/MEC. 

b) Avaliação dos Cursos de Graduação, que tem como parâmetro de avaliação os 
instrumentos que norteam as visitas in loco de comissões externas. 

O processo de autoavaliação requer de todos os envolvidos (docentes, servidores, alunos, 
gestores e a sociedade) grande esforço e comprometimento com as ações que se desejam 
para construir uma instituição consoliddade e comprometida com a qualidade do ensino, 
exigindo uma mudança cultura no âmbito da Instituição no que se referência às modalidades 
de gestão. 

É possível captar, através dos resultados dos trabalhos realizados desenvolvidos pela CPA, 
ampla realidade da instituição, e, desta forma, constituir uma diálogo franco e aberto com os 
diversos segmentos da Instituição. No caso específico do CESUPI, é perceptível que a gestão 
está articulada às políticas estabelecidas nos principais documentos oficiais da Instituição, 
como o Regimento Interno, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, Projetos 
Pedagógicos de Cursos – PPC. Igualmente, percebidos, nas reuniões de Diretorias, 
Coordenações de Cursos, Conselhos, e Núcleos (NICPEX e NDE), as políticas de ensino, 
extensão, de iniciação científicas e as atividades administrativa, acadêmicas e financeiras.  

Vale destacar que a base dos trabalhos realizados pela CPA está pautada na prática de uma 
avaliação com ética e imparcial, isenta e não discriminatória, sem o objetivo de punir, mas 
de apresentar à instituição um estudo aprofundado das fragilidades e pontecialidades da 
mesma, garantindo, desta forma, a uniformidade de critérios e procedimentos. 

O Projeto de Autoavaliação Institucional do CESUPI foi concebido e elaborado pela própria 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), em atendimento à Lei nº 10.861, de 14 de abril de 
2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e criou a 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). 

O processo de autoavaliação do CESUPI foi realizado pela Comissão Própria de 
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Autoavaliação, com o apoio de todos de toda a comunidade administrativa e acadêmica e 
setores da Instituição, além de representantes da sociedade civil organizada, como parte da 
autoavaliação institucional. 

A autoavaliação do CESUPI foi realizada através da aplicação de questionários 
direcionados aos docentes, servidores, alunos, gestores e egressos, e análise de 
documentos internos: atas, regulamentos, normas, PPC e PDI, e externos: relatórios 
das visitas externas, Relatórios do ENADE, no sentido de identificar as fragilidades que 
intereferem no processo de ensino-aprendizagem e no, consequente, 
desenvolvimento institucional. 

A CPA do CESUPI foi constituída com base nos requisitos legais que regem o processo 
de avaliação institucional e atua continuamente desde 2005, com a responsabilidade 
de coordenar a execução do processo de autoavaliação.  
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3. PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO NO CESUPI 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA encontra-se implantada no Centro de Ensino Superior 
de Ilhéus – CESUPI, desde o ano de 2005, seguindo os parâmetros e procedimentos 
apontados pelo CONAES/SINAES, através da LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004, que 
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

O processo de avaliação, além de outras metodologias de absorção de resultados que 
possibilitam a identificação das potencialidades e fragilidades da Instituição, é conduzido 
com a utilização de instrumentos/questionários que são aplicados junto aos segmentos da 
comunidade acadêmica da IES.  

 Participam do processo avaliativo os seguintes segmentos: 

 Professores 

 Alunos 

 Servidores Técnico-Administrativos 

 Gestores 

 Egressos 

 Comunidade Regional 

Para atender à complexidade envolvida, a escolha metodológica recai em um exercício de 
complementaridade, combinando a avaliação quantitativa e a qualitativa. 

O objeto a ser avaliado compreende as dez dimensões estabelecidas pelo SINAES/INEP/MEC, 
conforme abaixo: 

DIMENSÃO 1 - A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

DIMENSÃO 2 - A política para o Ensino, a Iniciação Científica, a Pós-graduação, a Extensão e 
as respectivas normas de Operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 
produção acadêmica, as bolsas de Iniciação Científica, de monitorias e demais modalidades. 

DIMENSÃO 3 - 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. 

DIMENSÃO 4 - A comunicação com a Sociedade Comunicação Interna. 

DIMENSÃO 5 - As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 
trabalho. 

DIMENSÃO 6 - Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 
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mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 
decisórios. 

DIMENSÃO 7 - Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de Iniciação Científica, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

DIMENSÃO 8 - Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 
resultados e eficácia da autoavaliação institucional Planejamento Acadêmico. 

DIMENSÃO 9 - Políticas de atendimento a estudantes e egressos. 

DIMENSÃO 10 - Sustentabilidade Financeira A Instituição recorre aos instrumentos 
considerados adequados aos seus propósitos objetivando dispor de referenciais para 
priorizar as ações com vistas à elevação de patamares de qualidade. Essas ferramentas 
ajudam à CPA a identificar problemas ou pontos fracos e assim também, sob-bases 
sustentadas, favorecendo, desde já, na busca dos pontos fracos e dos que devem ser 
potencializados. 
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4. METODOLOGIA 

A Comissão Própria de Autoavaliação (CPA) do CESUPI, no decorrer do processo de 
avaliação, no âmbito da Instituição, pautou-se também, além das legislações do MEC que 
abordam sobre a avaliação, na NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES Nº 65, datada de 9 de 
outubro de 2014, que estabelece os procedimentos sobre a elaboração dos Relatórios do 
Processo de Autoavaliação. 

Diante do exposto, decidiu estabelecer um cronograma de ações relativas aos anos de 2015 
a 2107, no sentido de adotar um planejamento das tarefas e procedimentos a serem 
realizados, fornecendo, desta forma, subsídios para fortalecer o processo de avaliação. 

 

4.1. PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015 

1. Reanálise do Projeto de Avaliação Institucional 

Neste período, a Comissão reavaliou o projeto, reformatando-o para as necessidades 
atuais, já que o projeto anterior era do meado de 2005. 

 

2. Processo de Sensibilização 

No processo de avaliação realizada junto aos alunos e professores, foi detectado, junto aos 
docentes e discentes, o nível baixo de conhecimento sobre o funcionamento e as ações 
realizadas pela CPA, no âmbito do CESUPI. Diante disso, foi implementado no Portal do 
Aluno e Professor um link para acesso às páginas da CPA, assim como aos relatórios e 
outras informações pertinentes, conforme demonstram as figuras abaixo: 
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Portal de acesso: alunos e professores. 

 

Página da CPA, com informações e relatórios. 

 

3. Reanálise e formatação dos questionários 

Os questionários aplicados aos atores dos processos (docentes, discentes, servidores, 
gestores e egressos) foram analisados pelos membros da CPA e readaptados à nova 
realidade da Instituição, tendo em vista que algumas questões abordadas já haviam sido 
atendidas e, desta forma, não necessitavam serem abordadas. 
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4. Questionários aplicados para alunos: 

Durante o período de matrícula, que aconteceu no me de janeiro de 2015, os alunos 
participaram da avaliação institucional, através do software criado pela equipe de 
tecnologia da Instituição, onde prevê todas as dimensões dos processos de avaliação 
Institucional, inclusive a avaliação docente.   

 

5. Aplicação de questionário aos docentes 

Foi encaminhado questionário aos docentes, permitindo o anonimato dos participantes. Do 
total de 160 professores, 85 professores participaram do processo de avaliação, o que 
demonstra um bom índice. 

 

 

 

 

4.2. PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2015 

1. Reanálise do Regimento Interno da CPA 

Nesse período, foi reanalisado o Regimento da CPA, criado no dia 5 de maio de 2005, tendo 
como alterações: 

- Que a Instituição não realiza atividades de pesquisa e, desta forma, o artigo 6º, Inciso I, foi 
sugerida a alteração para “Iniciação Científica”. 

- Que, atendendo ao disposto na legislação do INEP/DAES/CONAES nº 65, de 2015, foi 
implementado um novo Inciso no Capítulo III, Artigo 4º: 

 

“VIII – Os relatórios deverão ser elaborados em formatos parciais, seguindo todos os 
procedimentos adotados pela Legislação do INEP, em vigor.” 

 

4.3. PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2015 

1. Levantamento dos dados e informações obtidas na avaliação discente 

O Departamento de Tecnologia do CESUPI, responsável pela elaboração do software de 
aplicação de questionários, realizou e encaminhou à CPA uma planilha completa com todos 
os dados e informações obtidas durante o processo de avaliação, junto aos alunos. 

Abaixo, é possível constatar, em síntese, por curso, o conceito da Instituição, de modo 
geral, na ótica dos alunos, obtendo um percentual de 63,50%, tendo como referência os 
conceitos “BOM’ e “EXCELENTE.”.  
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RESUMO GERAL DAS AVALIAÇÕES DA IES E DOS CURSOS 

  IES GERAL ADM CIC 
DIR - 
MAT 

DIR - 
NOT 

NUT - 
NOT 

ENF - 
NOT 

PSICO - 
MAT 

PSICO - 
NOT 

ODONTO  

Não sabe 4,30% 2,16% 4,31% 6,63% 7,04% 3,06% 1,42% 2,23% 3,40% 2,93% 

Péssimo 3,40% 5,05% 4,78% 3,26% 3,90% 2,36% 2,14% 4,18% 3,80% 2,76% 

Ruim 5,00% 5,28% 6,27% 4,32% 5,29% 4,29% 4,27% 7,42% 6,51% 4,09% 

Regular 23,90% 18,93% 28,89% 22,68% 21,79% 24,29% 22,62% 29,62% 26,11% 24,84% 

Bom 43,90% 49,95% 40,76% 44,82% 40,47% 44,48% 45,24% 40,55% 47,02% 43,39% 

Excelente 19,60% 18,63% 14,98% 18,28% 21,51% 21,52% 24,32% 15,99% 13,15% 21,99% 

 

4.4. PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015 

1. Acesso e análise dos relatórios das recentes visitas de avaliadores do MEC e dos 
últimos relatórios de avaliação institucional e de cursos, emitidos pelo MEC, quanto ao 
processo do ENADE. 

 

 

 

4.5. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015 

1. Divulgação dos resultados parciais. 

Através de reunião com os coordenadores de cursos, a CPA apresentou uma síntese da 
avaliação parcial realizada na Instituição, com referência à ótica dos alunos, tendo como 
base as fragilidades e potencialidades destacadas em cada curso, principalmente no que se 
refere à atuação do corpo docente. 

A seguir, foi encaminhada às Coordenações de Cursos, a avaliação individual de cada 
docente, onde foram observadas: assiduidade; pontualidade, segurança do assunto; 
relacionamento interpessoal com o aluno; postura ética; nível de elaboração das 
avaliações, assim como a avaliação institucional do curso, como um todo, onde envolve 
também a atuação da coordenação e estrutura física. 

Semelhantemente, foi encaminhado o relatório aos gestores da Instituição, para 
conhecimento e adoção de medidas e providências pertinentes, no sentido de sanar as 
fragilidades pontuadas. 

O Primeiro Relatório Parcial foi encaminhado para o Portal do Aluno e do Professor e para a 
página eletrônica da CPA. 

 

4.6. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016 

1. Continuação da Reanálise e formatação do Projeto de Auto-avaliação 

Dando continuidade ao processo de reanálise e reformatação do Projeto, no sentido de 
implementar e atualizar as informações com relação a equipe de trabalho e à própria 
Instituição. 
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 Caracterização da Instituição; 

 Metodologia de Trabalho; 

 Cronograma de Trabalho; 

 Previsão Orçamentária; 

 Equipe de Trabalho. 

 

2. Participação nas Comissões de Trabalho Interno da Instituição, para recepcionar as 
Comissões de Avaliação Institucional e de Curso, constituídas pelo MEC 

 
Processo de Renovação de Reconhecimento do Curso de Direito 
Código de Avaliação: 110504 
Protocolo: 201402413 
Período de Avaliação: 3 a 6 de agosto de 2016 
 
 
 
Processo de Renovação de Recredenciamento da Instituição 
Código de Avaliação: 123924 
Protocolo: 200814009 
Período de Avaliação: 11 a 15 de setembro de 2016 
 
Processo de Reconhecimento do Curso de Odontologia 
Código de Avaliação: 129546 
Protocolo: 201605228 
Período de Avaliação: 27 a 30 de novembro de 2016 
 
Colaboração no Processo de Atendimento ao cumprimento de Diligência 
Curso de Odontologia, em função do conceito 3, atribuído pelos avaliadores no Relatório de 
Avaliação para efeito de Reconhecimento do Curso. 
  
Colaboração no Processo de Atendimento ao cumprimento de Diligência 
Curso de Engenharia Civil, em função do parecer emitido pelo Conselho Federal de 
Engenharia Civil. 

 

3. Reformatação dos questionários a serem aplicados aos Docentes, Alunos, 
Servidores Técnico Administrativos, Egressos e Comunidade Regional. 

Foi observada a necessidade de implementação nos questionários a serem aplicados à 
comunidade interna (docente, servidor, gestor) e comunidade externa (egressos), 
inclusive com a retirada de tópicos já abordados anteriormente e que tiveram suas 
fragilidades sanadas pela Instituição. 
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4. Aplicação dos questionários aos Docentes 

Nesse período de 2016, foram aplicados novos questionários direcionados aos docentes, 
já com as adaptações observadas nas reuniões da CPA, aos professores dos cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Nutrição, Odontologia e 
Psicologia, durante o período de setembro a outubro de 2016, encaminhados através de 
e-mail, constando o link do Google Docs (https://docs.google.com/forms/...). 

Ressalta-se, entretanto, que o Curso de Engenharia Civil, apesar de ter sua autorização de 
funcionamento nos meados de 2016, somente em 2017, teve o início do curso.  

Nesse período de 2016, a CPA não conseguiu cumprir seu cronograma de ações, em vista 
do envolvimento dos seus membros no auxílio às coordenações de cursos, quanto às visitas 
de avaliadores do MEC, objetivando processo de reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de cursos, e cumprimento de diligências, onde a CPA prestou grande 
colaboração. 

Ademais, também colaborou com a comissão de elaboração do PDI gestão 2016 – 2020. 

 

 

4.7. PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 

1. Aplicação de Questionários 

Nesse período foram aplicados questionários aos servidores e gestores da Instituição, 
utilizando de formulários impressos. 

 

4.8. PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2017 

1. Acesso aos Relatórios emitidos pelos Avaliadores do MEC, na oportunidade da 
visita in loco, para os processos de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimentos de cursos. 

Neste período, os membros da CPA obtiveram a todos os relatórios e em reuniões grupais, 
realizaram leituras pontuais das referidas avaliações, principalmente as que se referem à 
Instituição. Foram observadas as potencialidades relatadas pelos respectivos avaliadores, 
onde, inclusive, os Cursos obtiveram conceitos de 3 a 4. 

Processo de Renovação de Reconhecimento do Curso de Direito: 

Conceito: 4 (quatro) 

Processo de Renovação de Recredenciamento da Instituição 

Conceito: 4 (quatro) 

Processo de Reconhecimento do Curso de Odontologia 

Conceito: 3 (três) 

 

4.9. PERÍODO DE MAIO DE 2017 

https://docs.google.com/forms/
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1. Divulgação do Segundo Relatório Parcial. 

A exemplo do que aconteceu com o primeiro relatório parcial, os membros da CPA reuniu-
se com os coordenadores de cursos, apresentando uma síntese da avaliação parcial 
realizada na Instituição. 

Semelhantemente, foi encaminhado o relatório aos gestores da Instituição, para 
conhecimento e adoção de medidas e providências pertinentes, no sentido de sanar as 
fragilidades pontuadas. 

O Segundo Relatório Parcial foi encaminhado para o Portal do Aluno e do Professor e para a 
página eletrônica da CPA. 

 

4.10. REUNIÕES DOS MEMBROS DA CPA 

Durante o período de 2015, foram realizadas 5 reuniões formais, para discutir 
procedimentos e ações pontuais acerca da avaliação institucional. 

Durante o período de 2016, foram realizadas 4 reuniões formais, para discutir 
procedimentos e resultados do processo avaliativo. 

Durante o período de 2017, foram realizadas 7 reuniões formais, para discutir os relatórios 
e formalizar ações no sentido de sanar as fragilidades relatadas nas avaliações. 

Em função do reduzido número de membros que compõe a CPA do CESUPI, as reuniões 
extrapolavam os muros da Instituição, através de conversas informais e mesmo através do 
correio eletrônico. 

 

4.11. ANÁLISE DE RELATOS DA OUVIDORIA: 

Todas as manifestações relatadas na Ouvidoria, também, são disponibilizadas para a CPA, 
no sentido de identificar fragilidades e compor relatórios parciais do processo avaliativo. 

Todas as atividades desenvolvidas pela CPA, durante o período de 2015 a 2017, foram 
desenvolvidas de forma bastante democrática e transparente, para que a Comissão 
obtenha credibilidade, junto à comunidade interna e externa. 

Para tanto, foi adotada pela CPA, a implementação de cartazes nos lugares onde as 
fragilidades tornaram-se potencialidades e, assim, fruto das avaliações dos próprios alunos 
e docentes, conforme exemplo abaixo: 



 
Rod. Ilhéus Olivença, s/n – Km 2,5 - Jardim Atlântico II – 45.655.170 - Ilhéus – Bahia - Telefones: (73) 2101-1700 

www.faculdadedeilheus.com.br 

  

 
20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rod. Ilhéus Olivença, s/n – Km 2,5 - Jardim Atlântico II – 45.655.170 - Ilhéus – Bahia - Telefones: (73) 2101-1700 

www.faculdadedeilheus.com.br 

  

 
21  

5. DESENVOLVIMENTO 

Para que os trabalhos do processo de autoavaliação transcorressem da melhor forma 
possível, tornando os resultados concisos e frutos da realidade da Instituição e, desta 
forma, contribuir para o desenvolvimento institucional, de um modo geral, a Comissão 
Própria de Autoavaliação explorou os resultados obtidos dos seguintes instrumentos de 
pesquisa e de trabalho, além dos indicadores e documentos dos diversos órgãos do CESUPI, 
que contribuem e complementam as bases concretas para fundamentar e justificar as 
análises e interpretações do respectivo processo de avaliação. São eles: 

 Resultado do Censo da Educação Superior; 

 Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI; 

 Projetos Pedagógicos de Cursos - PPCs; 

 Regimento Geral da Instituição; 

 Regulamento e Normas Acadêmicas; 

 Planos de Ensino; 

 Relatórios de avaliadores externos para efeito de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos do CESUPI, e renovação de recredenciamento da 
IES; 

 Resultados dos questionários aplicados junto aos docentes, discentes, técnico-
administrativos e egressos; 

 Planos institucionais (estratégico, de ação, de metas, de gestão, tático-operacional, 
anual de trabalho setorizado). 

É importante lembrar que os produtos da avaliação devem ser compreendidos na dinâmica 
global da instituição, como componentes de um processo contínuo que é a formação 
humana, essência de qualquer atividade e cunho pedagógico. 

Entretanto, percebemos que muito ainda há o que fazer para explorar e obter maiores 
resultados, em conformidade com os parâmetros de qualidades instituídos pelos órgãos da 
educação no Brasil e da própria Instituição. Por isso reconhecemos que o processo de 
avaliação deverá ser constante e atualizado. 

Percebe-se, claramente, através dos resultados obtidos, a necessidade de avanços na área 
de planejamento institucional, que facilite o alcance dos objetivos propostos pela 
Instituição, estabelecidos, principalmente, no próprio PDI e PPCs. E, neste sentido, a CPA se 
torna um forte aliado, nesse grande desafio. 

O envolvimento dos docentes, alunos, gestores e servidores foi de grande valia na 
conclusão desse Relatório de Autoavaliação, tão percebido nas respostas aos questionários 
e, também, pelo número expressivo de participantes, mesmos sendo o CESUPI uma 
instituição nova no cenário educacional e de porte ainda diminuto de colaboradores, o que, 
por certo, facilitou os trabalhos da CPA. 

Apresentamos os resultados, abaixo, à luz da análise da Comissão, com base nas respostas 
e instrumentos utilizados pela CPA, distribuídos em eixos estabelecidos e indicados nas 
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legislações do CONAES: 

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Neste primeiro tópico, onde envolve a Dimensão 8 (Planejamento e Avaliações), estão 
descritos e evidenciados os principais elementos do processo avaliativo da instituição, 
tendo como base o PDI e os demais Relatórios da CPA. 

 

5.1. REUNIÕES INSTITUCIONAIS 

A CPA, durante o período de 2015 a 2017, participou de reuniões pedagógicas de 
professores, com gestores e com servidores, no intuito de captar as reais necessidades 
desses grupos, assim como socializar os resultados obtidos no processo de autoavaliação. 

 

5.2. CRONOGRAMA DE APROCEDIMENTOS E AÇÕES 

Para que o processo pudesse seguir um rumo direcionado às atividades e ações 
estabelecidas nas reuniões da própria CPA, foi necessário estabelecer um cronograma de 
procedimentos e ações a serem desenvolvidas pela respectiva Comissão. É salutar, 
entretanto, destacar que imprevistos impediram que os objetivos propostos fossem 
cumpridos de acordo com o cronograma. Entretanto, não impediram que os resultados 
fossem um espelho real da realidade institucional, já que foram utilizadas outras atividades 
dispostas. 

Durante este período, a CPA obteve importante participação na elaboração do novo PDI, 
com gestão para 2016 – 2020. Por isso, na verdade, os próximos relatórios, a partir deste, 
retrarão com maior fidelidade o cumprimento das ações propostas no respectivo PDI, por 
tratar-se de um planejamento recente e em andamento.   

 

EIXO 2 - MISSÃO, PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

5.3. MISSÃO INSTITUCIONAL 

Há que se destacar, nesta premissa, que a missão da Instituição, nos primórdios do 
processo de autoavaliação, não alcançava um bom grau de conhecimento por parte da 
comunidade interna. 

E, por se tratar de um objetivo principal e salutar para qualquer que seja a empresa ou 
instituição, sejam elas públicas ou particulares, já que define, essencialmente, a razão de 
sua existência, é de extrema importâncias que seus atores entendam e estejam 
comprometidos com essa proposta de trabalho. 

A CPA propôs, de início, a proliferação da Missão em todas as instâncias e ferramentas de 
comunicação da Instituição (portal do aluno e de professor, mural de avisos, históricos e 
comprovantes escolares emitidos, provas de créditos etc). 

O resultado foi bastante e positivo e percebido os resultados das avaliações institucionais. 
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5.4. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

Como destacado anteriormente, esta CPA prestou importante colaboração à comissão de 
elaboração do novo PDI (gestão 2016 – 2020), através dos resultados propostos nos 
processos de avaliações dos ciclos anteriores, assim como nos processos de discussões e 
elaboração das ações de ensino, extensão e de iniciação científica, assim como também para 
as áreas administrativas da IES. 

É perceptível, através dos resultados obtidos das avaliações junto à comunidade interna e 
externa, que as ações propostas no PDI, mesmo das gestões anteriores, vêm atendendo de 
forma positiva os anseios da comunidade interna e externa. Os questionários aplicados aos 
egressos dos cursos de graduação respondem claramente a esse indicador. 

As atas das reuniões de professores e cronogramas de ações das instâncias internas da 
Instituição (Assessoria Psicopedagógica, Núcleo Docente Estruturante-NDE, Núcleo de 
Ensino, Extensão e de Iniciação Científica-NICPEX, e Laboratórios Didáticos, dentre outros), 
também demonstram que os objetivos propostos no PDI estão sendo alcançados de forma 
positiva. 

A CPA estará, a partir deste ano, estará disponibilizando questionários avaliativos nos 
laboratórios didáticos, no sentido de ouvir, também, a usuários externos.  

É mister destacar que uma pequena síntese sobre o PDI se encontra disponível no Manual 
do Aluno e do Professor, entretanto, os resultados dos questionários aplicados 
anteriormente, demonstram a importância de ampliar o nível de conhecimento desta 
ferramenta de planejamento institucional. 

 

5.5. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

É perceptível, através das avaliações direcionadas para os professores, alunos, servidores e 
egressos, que a responsabilidade social do CESUPI foi avaliada como bastante positiva. 

Ainda assim, as atas de reuniões pedagógicas demonstram as ações extensionistas e sociais 
desenvolvidas nos cursos de graduação, a exemplo de alguns eventos institucionais, 
desenvolvidos todos os anos, como a Feira de Negócios e Oportunidades – FENOPO, que 
neste momento encontra-se na Décima Segunda Edição, onde envolvem a participação de 
todos os professores e alunos de todos os cursos, oferecendo atividades de cunho social, 
através dos cursos de Enfermagem, Nutrição, Odontologia, e Psicologia. 

Os Laboratórios Didáticos dos Cursos de Direito, Odontologia e Psicologia oferecem 
atendimentos gratuitos à comunidade carente das mediações da Instituição, conforme 
observado na figura abaixo. 
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Através das ações realizadas pelo CESUPI, cadastradas no NICPEX, a CPA percebeu que as 
atividades de extensão e de iniciação científica, estão condizentes com as políticas 
estabelecidas no próprio PDI e PPCs. 

Da mesma forma, procura atender demandas de formação cultural e políticas. A exemplo 
disso, pode-se destacar o Projeto Momento Político, quando são oportunizadas debates 
entre os candidatos a prefeito do município, aberta para toda a comunidade interna e 
externa. 

 

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS - DIMENSÃO 2 (ENSINO, EXTENSÃO E INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA) 

5.6. POLÍTICAS PARA O ENSINO E A EXTENSÃO 

Conforme constatado no processo de autoavaliação, o CESUPI vem demonstrando grande 
compromisso com o desenvolvimento da região, onde encontra-se inserida. 

As atividades de ensino, extensão e de iniciação científicas estão inseridas nos objetivos do 
PDI e PPCs, evidenciadas nas pesquisas juntos aos docentes, alunos e comunidade externa, 
e registros internos das reuniões de cursos, além de contemplar a formação dos alunos nos 
seus respectivos cursos e prepara-los para atuar na comunidade regional, como 
profissionais qualificados. 

Consequentemente, observa-se a formação e titulação do corpo docente demonstra 
claramente a preocupação da Instituição compor um quadro de profissionais preparados e 
com grande experiência acadêmica e profissional na área onde atua. 

O processo de monitoria constitui-se, também, como uma possibilidade de preparar o 
aluno para a carreira acadêmica no âmbito da Instituição. Verificou-se que o CESUPI possui 
normas e processos que regulação as ações nesseâmbito. 

As atas de reuniões pedagógicas e NDE demonstram certa preocupação dos professores e 
gestores acadêmicos em manterem as temáticas dos cursos sempre atualizadas e com foco 
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direcionado para as novidades científicas e profissionais, dando aos cursos um caráter com 
foco na investigação e na capacidade de empreender. 

As matrizes curriculares dos cursos estão atualizadas, assim como os planos de ensino das 
respectivas disciplinas, onde percebe a inserção de tópicos, inclusive, obrigatórios pelas 
legislações em vigor.  

As reuniões realizadas pelas coordenações de cursos concentram em boa parte na 
estruturação dos cursos, através de propostas de ações de ensino e de atividades 
extensionistas, e incorporação de práticas pedagógicas que expressam as identidades locais 
e regionais. 

 

5.7. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Este tópico foi pontuado, anteriormente, na avaliação dos servidores e alunos, como uma 
fragilidade. Diante disso, a CPA relatou aos gestores do CESUPI, que, posteriormente, 
adotou alguns procedimentos pertinentes para solucionar tais impasses. 

Podemos pontuar, dentre eles, o alto investimento nas redes de internet sem fio no âmbito 
da instituição, reformatação da plataforma dos alunos e professores, e criação de um portal 
específico para os servidores. 

Ademais, conforme destacados no PDI, o CESUPI utiliza-se de ferramentas que possibilita o 
suporte necessário para garantir o fluxo das informações e a interação entre os seus 
diversos segmentos, e, desta forma, atender a demanda de comunicação interna e externa, 
tornando públicas, ainda, as ações e os posicionamentos da instituição. Destacamos, 
abaixo, as ferramentas utilizadas no âmbito da Instituiçãontos podem ser citados: 

 

5.7.1. PORTAL DO DOCENTE/ALUNO/SERVIDOR: 

Ferramenta de comunicação interna, onde são disponibilizados comunicados e 
documentos, inerentes às atividades administrativas, acadêmicas e financeiras dos 
envolvidos no processo. 

 

 

5.7.2. OUVIDORIA: 

Instrumento que possibilita a comunicação interna e externa, possibilitando aos 
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interessados manifestarem sobre situações diversas inerentes à Instituição, que podem ser 
entendidas, como sugestões, críticas, elogios, solicitações etc. 

As manifestações são relatadas através de formulários on line ou presencial, conforme 
agendamento no horário específico de funcionamento. No site da Ouvidoria, o usuário 
poderá encontrar todas as informações necessárias sobre a referida ferramenta de 
comunicação, conforme figura abaixo: 

 

 

5.7.3. SITE INSTITUCIONAL 

Nesta ferramenta de comunicação, o CESUPI disponibiliza informações sobre os cursos 
oferecidos pela instituição, contatos, endereços físicos e virtuais, números de telefones 
comerciais, horários de atendimento, serviços prestados, publicidade de documentos 
institucionais, dentre outras informações, conforme figura abaixo: 
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5.7.4. EMAIL ELETRÔNICO 

Ferramenta de comunicação utilizada pelos servidores e docentes da instituição, onde 
possibilita a formalização dos contatos realizados com comunidade interna e externa, 
conforme figura abaixo: 

 

 

5.7.5. REDES SOCIAIS 

Ferramenta de comunicação com a sociedade interna e externa, com estrutura virtual 
aberta, onde possibilita relacionamentos não hierárquicos, utilizada, também, pela 
instituição para socializar informações e serviços de marketing.  

 

 

Os resultados atuais, sobretudo, através das respostas de alunos, docentes e servidores, 
revelam positivamente um avanço neste quesito. 

 

5.8. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

O CESUPI mantém uma política que assegura o atendimento individualizado do aluno pelo 
seu Coordenador. Assim sendo, desde o início e durante todo o curso, o Coordenador 
orienta os alunos sobre qualquer assunto ligado ao curso e ao desempenho discente. 
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Além disso, o apoio pedagógico é realizado por todos os setores da Instituição (Secretaria 
Acadêmica, Setor Financeiro, Núcleos Internos, Biblioteca, Professores em TI e TP, 
membros do Núcleo Docente Estruturante, Ouvidoria etc.), a fim de proporcionar ao 
discente ambiente adequado ao êxito da aprendizagem. 

Os laboratórios podem ser utilizados pelos alunos, fora do horário de aulas, com a 
participação de técnicos ou auxiliares, para o reforço da aprendizagem prática. 

A biblioteca está aberta durante o horário de funcionamento da instituição, sempre com 
profissionais habilitados para o melhor atendimento, para que os alunos possam realizar 
suas pesquisas bibliográficas, leituras ou trabalhos em grupo sem prejuízo da presença em 
sala de aula. 

A CPA, através da análise de atas, dos relatórios emitidos pelos avaliadores do MEC, nas 
visitas in loco e projetos pedagógicos de cursos, conseguiu identificar serviços e 
procedimentos realizados de apoio ao discente, conforme abaixo: 

1. AULAS EXTRAS DE REVISÃO (PROGRAMA ALUNO ELITE); 

2. APOIO FINANCEIRO (BOLSAS DE PERMANÊNCIA/PROUNI E FINANCIAMENTOS 
PRÓPRIOS E DE OUTROS ÓRGAOS/DESCONTOS EMPRESAS/DESCONTOS FAMÍLIA); 

3. MECANISMOS DE NIVELAMENTO; 
4. ACOMPANHAMENTO ESPECÍFICO DOS ALUNOS DO PROUNI; 
5. ATENDIMENTO EXTRACLASSE; 
6. ESTÍMULO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PEDAGÓGICOS E CULTURAIS; 
7. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS ; 

8. PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO CIENTIFICA; 

9. APOIO PSICOPEDAGÓGICO PARA COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR E AS 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM; 

10. MONITORIA; 

11. APOIO PSICOPEDAGÓGICO AOS DISCENTES. 

 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO: DIMENSÃO 5 (POLÍTICAS DE PESSOAL); DIMENSÃO 6 
(ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL); DIMENSÃO 10 (SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA). 

 

5.9. POLÍTICAS DE PESSOAL 

Está previsto no PDI do CESUPI a implementação do Plano de Cargos e Salários para 
docentes e servidores, entretanto, até o presente momento não foi instalado, o que 
ocasionou certa fragilidade nas avaliações dos docentes e funcionários. 
Consequentemente, a Instituição não apresentou um plano de capacitação e 
aperfeiçoamento para os servidores e docentes. 

Consultado os gestores da Instituição, foi constado que as ações estabelecidas no Plano 
de Cargos e Salários para os funcionários e docentes encontram-se em fase de 
efetivação, junto ao Ministério do Trabalho.  

Verificou-se, também, que o tempo de vínculo do corpo docente e do servidor com a 
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instituição continua a crescer, tendência que vem se mantendo todos os anos. 

Ressalta-se, ainda, que os docentes possuem carga horária, com remuneração, específica 
para as atividades extra classe, onde envolvem a orientação a alunos, participação nas 
atividades de extensão, Comissões de Trabalho, dentre outras. 

 

5.10. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

No CESUPI, a política de gestão buscada é a de transparência e corporativismo, onde 
todos os setores da instituição, por meio de seus representantes, participam das tomadas 
de decisões dentro de suas áreas de atuação e do processo como um todo. 

Desta forma, a política de gestão da instituição é pautada nas diretrizes de gestão 
pedagógico-administrativa da mantenedora, traduzidos nos seguintes princípios: 

 ações estruturadas a partir dos projetos institucionais e movidas pela cultura do 
planejamento e da gestão compartilhada; 

 modelo de gestão baseada na governança corporativa, no planejamento 
estratégico institucional e nas próprias diretrizes de gestão pedagógico-administrativa; 

 nesse modelo de gestão, privilegia-se a formação da liderança como capacidade de 
mobilizar, coordenar e influenciar esforços coletivos e recursos, para garantir que as 
metas constituídas sejam alcançadas, mensuradas e replanejadas; 

 fundamentadas nas diretrizes de gestão pedagógico-administrativa e no 
planejamento estratégico institucional, o CESUPI elabora: o Planejamento Estratégico, 
este Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), os Projetos Pedagógicos de Cursos 
(PPC), e os Planos de Estudo e de Trabalho; 

 a equipe diretiva da instituição tem entre suas principais funções, cumprida a 
legislação e as normatizações internas, garantir que o perfil do egresso seja alcançado, 
desenvolvendo, para tanto, instrumentos de acompanhamento e avaliação do processo; 

 para garantir a qualidade dos serviços prestados, os colaboradores do CESUPI 
deverão estar conscientizados de que pertencem à instituição, tendo como propósito o 
desenvolvimento de competências técnicas de trabalho em equipe com visão e 
responsabilidade sistêmica; 

 o clima institucional deve incentivar seus colaboradores e estudantes à 
participação, ao diálogo construtivo que respeita o contraditório, preservando a ética, o 
respeito e as boas relações de convivência; 

 a avaliação do processo será realizada, no mínimo, uma vez ao ano, identificando 
as aproximações e distanciamentos entre o planejado e o desenvolvido, estabelecendo 
diretrizes para a tomada de decisão; 

 os gestores da instituição devem possuir como competências individuais: 

 Avaliação de Riscos: Capacidade de considerar limites, impactos e riscos da 
tomada de decisão, buscando e selecionando alternativas que garantam os melhores 
resultados para a instituição; 

 Comunicação Eficaz: Capacidade de interagir com as pessoas, apresentando 
facilidade em transmitir e receber informações, utilizando linguagem e meios de 
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comunicação adequados, argumentando com coerência e clareza e demonstrando 
atitudes assertivas de forma a contribuir para o alcance do objetivo comum; 

 Qualidade em Processos: Capacidade de aprofundar o conhecimento sobre os 
processos de sua área de atuação, fazendo pesquisas, acompanhando tendências, 
codificando e apreendendo o que pode representar oportunidades para a instituição; 

 Foco em Resultados: Capacidade de visualizar as metas e objetivos a serem 
atingidos, buscando sempre agregar valor ao negócio, por meio do cumprimento 
adequado dos prazos e expectativas de resultado; 

 Foco no Público Alvo: Capacidade para atender às demandas e aspirações do 
público alvo (internos e externos), entendendo suas necessidades, respeitando prazos e 
buscando superar as expectativas quanto aos resultados esperados; 

 Gestão de Projetos: Capacidade de monitorar continuamente os indicadores dos 
projetos de sua área de atuação e agir de forma efetiva frente a indicadores 
desfavoráveis, garantindo a satisfação do público alvo e a rentabilidade do projeto; 

 Gestão de Talentos: Capacidade de identificar talentos na equipe, estimular a 
formação e o desenvolvimento de sucessores; 

 Inovação e Criatividade: Capacidade de conceber soluções inovadoras, viáveis e 
adequadas para as situações apresentadas, considerando impactos e riscos envolvidos. 
Capacidade de sugerir ideias criativas para lidar com a falta de recursos e com situações 
imprevistas; 

 Liderança Participativa: Capacidade de catalisar os esforços grupais, de forma a 
atingir ou superar os objetivos organizacionais, estabelecendo um clima motivador, 
formando parcerias e estimulando o desenvolvimento da equipe; 

 Negociação: Capacidade de se expressar e ouvir o outro, buscando o equilíbrio de 
soluções satisfatórias nas propostas apresentadas pelas partes e a melhor relação custo-
benefício para a instituição; 

 Orientação para o Mercado: Capacidade de identificar oportunidades, propor e 
implementar soluções inovadoras, viáveis e adequadas de forma alinhada ao contexto; 

 Sustentabilidade: Capacidade de focar as ações na visão de futuro da instituição, 
buscando atingir os resultados de maneira sustentável; 

 Trabalho em Equipe: Capacidade de desenvolver ações compartilhadas, 
interagindo com as pessoas de forma empática, inclusive diante de situações conflitantes, 
a fim de catalisar esforços em busca dos objetivos organizacionais; 

 Visão Sistêmica: Capacidade de perceber a interação e interdependência das 
partes que compõem o negócio, de visualizar tendências e possíveis ações capazes de 
influenciar o futuro da organização. 

Contudo, o planejamento e a gestão do CESUPI representam o caminho que a instituição 
escolheu para evoluir desde a situação presente até a situação desejada no futuro, tendo 
como política principal a valorização do ser humano, em todas as suas dimensões, 
independente de sua posição hierárquica na comunidade acadêmica. 

Aos estudantes estarão destinadas ações e metas de valorização do educando como 
centro do processo ensino-aprendizagem, com programas de apoio à iniciação científica, 
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às atividades de extensão e de suporte às carências identificadas ao longo do processo de 
aprendizagem. 

Os professores e técnico-administrativos possui ambiente de trabalho adequado às suas 
responsabilidades no desenvolvimento do processo de aprendizagem, principalmente 
com a criação/reestruturação de planos de capacitação, de carreira docente e de cargos e 
salários. 

As decisões no âmbito do CESUPI são norteadas por legislações e Regimento Interno. Da 
mesma forma, as reuniões com os segmentos da Comunidade Interna, os relatos da 
Ouvidoria e os Relatórios da CPA servem como orientadores dos caminhos a serem 
seguidos, democratizando a gestão! 

Com base no processo avaliativo, cabe ressaltar que o CESUPI necessita de um processo 
de planejamento estratégico específico e efetivo, para nortear o rumo e as políticas 
institucionais. 

A Administração do CESUPI, para a gestão dos cursos e programas que oferece, é exercida 
pelos seguintes órgãos deliberativos e executivos: Conselho Superior; Colegiado de Curso; 
Diretoria; Coordenação de Curso; Instituto Superior de Educação e Órgãos de Apoio 
Técnico e Administrativo. 

Com relação aos órgãos de apoio acadêmico-administrativo, responsáveis pelo auxílio às 
atividades didático-pedagógica, estão estruturados em secretaria, biblioteca, laboratórios, 
núcleo de apoio ao discente, núcleo de benefícios, ouvidoria, tesouraria, departamento 
pessoal, tecnologia da informação e comunicação e serviços gerais, regidos por 
normatização própria e subordinados à Direção. 

Contudo, para demonstrar graficamente a gestão da instituição e suas instâncias de 
decisão, a seguir apresentamos o organograma institucional e acadêmico: 
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5.11. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

A sustentabilidade financeira do CESUPI encontra-se atestada através do seu amplo 
crescimento em sede própria, pelo pagamento aos seus colaboradores rigorosamente 
em dia, assim como as suas obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. 

Ademais, o índice de inadimplência é bem pequeno, em função das parcerias com 
empresas que financiam os estudos dos seus funcionários, com desconto, além da 
parceria com o Governo Federal, através do FIES, e outras parcerias comerciais. 

 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA - IMENSÃO 7 

Com base nas avaliações recebidas pelos alunos, docentes e servidores, consultas às atas 
de reuniões e relatórios das visitas de avaliadores do MEC, as dependências físicas estão 
adequadas ao atendimento e desenvolvimento das atividades e programas curriculares 
propostas para o funcionamento dos cursos e programas. As especificações de serventias 
obedecem aos padrões arquitetônicos recomendados quanto à acústica, ventilação, 
iluminação, dimensão e destinação específica. 

As salas de aula, laboratórios, biblioteca e outras dependências são de uso privativo dos 
corpos docente, discente e técnico-administrativo, permitido o acesso de pessoas 
estranhas quando da realização de eventos, encontros culturais, seminários ou em casos 
de expressa autorização da Direção. 

A infraestrutura física está à disposição dos alunos para atividade extraclasse, desde que 
pertinentes aos cursos ofertados e dentro dos horários devidamente reservados. 

Além disso, o CESUPI prima pelo asseio e limpeza mantendo as áreas em condições 
adequadas aos fins que se destinam. Os depósitos de lixo estão colocados em lugares 
estratégicos, como próximos às salas de aula, na biblioteca, nas salas de estudo, 
laboratórios, etc.. As instalações sanitárias gozam de adequadas condições de higiene. 
Para isso a instituição mantém pessoal adequado e material de limpeza disponível. 

Dispõe ainda de instalações apropriadas para o processo de ensino-aprendizagem 
disponibilizando recursos audiovisuais e equipamentos específicos, para cada curso. Os 
locais de trabalho para os docentes são adequados às necessidades atuais, tanto em 
termos de espaço, quanto em recursos técnicos, mobiliários e equipamentos. 

As instalações possuem nível de informatização adequado, com suas dependências 
administrativas e acadêmicas servidas com equipamentos apropriados. O corpo docente 
tem livre acesso às informações de secretaria, biblioteca e Internet. 

Com relação ao atendimento às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, o 
CESUPI cuidou para que suas instalações estejam livres de barreiras que impeçam a 
circulação dessas pessoas. 

No que concerne aos portadores de deficiência visual e auditiva, o CESUPI assume o 
compromisso formal de disponibilizar infraestrutura física, tecnológica e de recursos 
humanos necessários ao pleno desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas até a 
conclusão do curso, caso venha a ser solicitado pelo aluno. 

Eis os principais ambientes físicos que o CESUPI tem a disposição de seus cursos e 
programas: 
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a) Térreo 

 Salas de Aula (m2): 

 14 salas – 54,39, 

 6 salas – 54,76; 

 Sanitário masculino – 26,90; 

 Sanitário feminino – 26,90; 

 Ouvidoria – 5,85; 

 Tecnologia Interna – 7,00; 

 Depósito – 4,85; 

 Depósito – 29,58; 

 Cozinha – 31,52; 

 Almoxarifado – 29,58; 

 Apoio para funcionários- 31,80; 

 Sanitário/ vestiário – 13,70; 

 Sanitário/ vestiário – 13,70; 

 Casa zelador – 20,04; 

 Lazer e convivência – 803,03; 

 Almoxarifado da Secretaria Acadêmica – 132,30; 

 Portaria – 3,98; 

 Sanitário – 8,56; 

 Hall de entrada – 33,58; 

 Núcleo de Prática Jurídica - NUPRAJ – 55,40; 

 Reprografia – 35,74; 

 Laboratório de Técnicas Dietéticas – 41,0. 

 

b) 1º PAVIMENTO  

 Salas de aula: 

 13 salas de aulas – 54,39; 

 06 salas de aulas – 35,76; 

 02 salas de aulas – 72,82. 

 

 Setores Acadêmicos e Administrativos: 

 Diretório Acadêmico – 12,35; 
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 Curso de extensão – 18,95; 

 NICPEX – 14,87; 

 Núcleo de Apoio Psicopedagógico - 27,04; 

 Secretaria Acadêmica – 64,22; 

 Departamento Financeiro – 72,82; 

 Modulo Coordenações de Cursos e Diretoria Geral – 258,73; 

 Laboratório multidisciplinar – 51,78; 

 Laboratório de Informática – 43,98; 

 Sala de reuniões de professores – 38,5; 

 Sala do Núcleo Docente Estruturante - 27,04; 

 Gabinete de Trabalho para Professores – 18,23; 

 Espaço cultural – Museu (acesso Biblioteca/Auditório) - 51,78; 

 Sanitário masculino – 27,04; 

 Sanitário feminino – 27,04; 

 Sanitário de professores – 13,95. 

 

 Biblioteca 

 Biblioteca – 189,62; 

 Sala de vídeo – 16,96; 

 Sala de Internet – 16,98; 

 Sala de leitura – 19,94; 

 Sala de áudio/apoio – 18,23; 

 Estudos individuais – 20,06. 

 

 Laboratórios: 

 Laboratório Multidisciplinar I – 81,00; 

 Laboratório Multidisciplinar II – 100,0; 

 Laboratório de Anatomia – 100,0; 

 Laboratório de habilidades I – 18,0; 

 Laboratório de Habilidades II – 14,0; 

 Laboratório de Habilidades II – 34,0; 

 Laboratório de Habilidades IV – 27,0; 

 Central de esterilização – 18,0; 

 Laboratório de Informática – 75,0; 
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 Laboratório de Informática – 54,39. 

 

c) 2º PAVIMENTO 

 Auditório – 303,45; 

 Sanitário feminino – 27,04; 

 Sanitário masculino – 27,04; 

 Hall de entrada – 93,09; 

 Circulação – 24,54. 

 

5.12. INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

O CESUPI atenta às condições de segurança aos seus usuários, tendo em vista que as 
instalações são espaços destinados às funções acadêmicas, planejou suas edificações para 
atenderem todas as condições de segurança com saídas de evacuação sinalizadas para o 
caso de emergência e com equipamentos adequados e de fácil acesso, proporcionalmente 
distribuídos, conforme segue: 

 Extintores – Classe A, B, C e D, com o selo do INMETRO e manutenção anual; 

 Gerador de energia própria; 

 Teste hidrostático com atestado de ART; 

 Hidrante com mangueira de incêndio / bomba de incêndio; 

 Saída de emergência – com sinalização; 

 Ar condicionado – manutenção preventiva; 

 Elevadores – contrato de manutenção – elevadores OTIS; 

 Para-raios; 

 Instalação de catraca de controle de acesso aos ambientes da Instituição. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES: 

Na seção anterior, foram apresentadas as informações coletadas no processo de 
desenvolvimento da autoavaliação institucional da Faculdade Jardins. A análise dessas 
informações revela em cada um dos eixos explicitados pela Nota Técnica de nº 14 
CGACGIES/DAES/INEP, a seguinte síntese a esta Comissão: 

 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

Pontos positivos: 

 Boa acessibilidade aos gestores da Instituição; 

 Planejamento Pedagógico, com a participação de todos os setores acadêmicos; 

 Consolidação do planejamento orçamentário do CESUPI, com vistas à manutenção dos 
bens materiais de serviço, de pessoal e da própria receita; 

 Atendimento imediato das demandas relatadas pela CPA, por parte dos gestores; 

 

Pontos Frágeis 

 Ausência de um processo Planejamento Estratégico e Global, com a participação de 
todos os segmentos da Instituição; 

 Intensificar o processo de sensibilização para participação dos atores na Avaliação 
Institucional; 

 Repensar e fortalecer o processo de divulgação dos trabalhos realizados pela CPA; 

 Complementar a composição da CPA, com a inclusão de novos membros, de preferência 
com perfil e formação específica na área de planejamento e pesquisa; 

 

EIXO 2 - MISSÃO, PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

 

Pontos positivos: 

 Aumento do nível de conhecimento da missão, por parte da comunidade interna da 
Instituição 

 Implantação de política de acesso aos cursos da Instituição através do resultado do 
ENEM, para complementação das vagas dispostas; 

 Desenvolvimento de atividades extensionistas e ações sociais voltadas para a sociedade 
regional; 

 Oferecimento de serviços gratuitos para a comunidade carente, através dos cursos de 
graduação (Direito, Odontologia e Psicologia);  

 Implementação de programa próprio de financiamento institucional (CREDIES), para 
possibilitar a permanência do aluno na Instituição; 
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 Parceria com instituições e empresas para possibilitar desconto especial para os 
respectivos funcionários; 

 Parceria com empresas e órgãos federais, estaduais e municipais, no sentido de 
possibilitar os estágios supervisionados curricular; 

 Implementação de um  novo PDI, articulado entre os gestores, para a gestão 2016 – 
2020. 

 

Pontos Frágeis: 

 Divulgação da síntese do PDI no site Institucional; 

 Diagnosticar, através de pesquisa de campo, as reais necessidades da comunidade 
regional, para planejar atividades de extensão e ações sociais. 

 

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

Pontos positivos 

 Existência de plano de ação de acompanhamento do Projeto Pedagógico de Curso, por 
parte dos coordenadores de cursos; 

 Implementação de atividades e programas que fortalecem o processo de ensino-
aprendizagem (plataforma Eu Vou Aprender/Aluno Elite); 

 Atuação regular das coordenações de cursos e núcleos diversos no âmbito da 
Instituição; 

 Ampla divulgação de atendimento dos setores administrativos e acadêmicos, junto às 
comunidades; 

 Estrutura física possibilita o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas dos 
gestores da respectiva área. 

 

Pontos Frágeis 

Implantar uma política formal para seleção e contratação de docentes. 

 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

Pontos Positivos 

 Formação acadêmica dos gestores corresponde à área de atuação; 

 Formação acadêmica e vasta experiência dos gestores nas áreas administrativas, facilita 
o bom desenvolvimento das atividades exercidas; 

 Concessão de bolsa nos cursos de graduação e de especialização, para os gestores e 
familiares, como estímulo à formação e capacitação; 
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 Reuniões formais dos órgãos de colegiados de cursos; 

 Implantação de sistema integrado entre os setores; 

 Criação de políticas de fidelização de alunos; 

 Ambiente propício para a tomada de decisões coletivas e a participação do corpo social 
da instituição. 

 

Pontos Frágeis 

 Desenvolver programa interno de treinamento para capacitação e desenvolvimento dos 
colaboradores; 

 Aprimorar a política de implementação dos planos de cargos e carreiras; 

 Ampliar o número de alunos; 

 Ausência de políticas para a formação continuada para docentes e servidores, com foco 
no desenvolvimento das competências; 

 Ausência de uma política acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelos 
colaboradores; 

 Criação de um ambiente propício para a tomada de decisões coletivas e a participação 
do corpo social da instituição; 

 Diagnóstico de clima e cultura organizacional. 

 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA 

 

Pontos Positivos 

 Instituição com sede própria; 

 Salas de aulas equipadas com equipamentos de vídeo (TV 42 polegadas), em 
substituição ao Datashow) 

 Laboratórios didáticos estruturados com suporte de atendimento à comunidade 
externa; 

 Implementação e investimento na área de tecnologia, onde envolve aquisição de novos 
computadores para o Laboratório de Tecnologia e ampliação do serviço de wi-fi em 
todas as áreas da Instituição; 

 

Pontos Frágeis 

 Plano de ações preventivas para o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado; 

 Ampliação da área de consulta da Biblioteca; 

 Climatização dos ambientes de trabalho da Instituição. 
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7. AÇÕES IMPLEMENTADAS ATRAVÉS DA AUTOAVALIAÇÃO   

 

7.1. DIMENSÃO 1 - A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 

 Aumento do grau de conhecimento do PDI, Projeto Pedagógico e da Missão, por parte 
dos professores e alunos, em função dos resultados anteriores que apontavam 
deficiência nesta área. 

 

 Foi perceptível o crescente índice de disponibilidade do conteúdo programático no 
início do semestre, por parte dos professores, através do portal, depois que os 
resultados anteriores apontavam deficiência, no que se refere a avaliação dos alunos. 

 Ampliação das ferramentas de divulgação dos atos administrativos e acadêmicos, bem 
como as normas que orientam os alunos e docentes nas atividades acadêmicas. 

 

7.2. DIMENSÃO 2 - A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO 

 Intensificação da participação do Núcleo de Iniciação Científica, Pós-Graduação e 
Extensão junto às coordenações de cursos; 

 Proporcionou às coordenações de cursos a possibilidade de reflexão sobre a 
metodologia de realização do Interdisciplinar, em função dos resultados obtidos 
durante o processo de avaliação; 

 Estimulou a participação de alunos nas reuniões pedagógicas dos cursos, assim como 
no NICPEX; 

 

7.3. DIMENSÃO 4 - A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE COMUNICAÇÃO INTERNA 

 Proporcionou, através das reflexões obtidas nas avaliações, junto à administração 
superior da Instituição, um alto investimento nas ferramentas de tecnologia de 
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informação (Portal do Professor e Aluno, rede sem fio); 

 

 Reformatação do site institucional, no intuito de alcançar a comunidade externa, 
através da ampla divulgação de cursos e serviços; 

 Implantação do Setor de Ouvidoria. 

 

 

7.4. DIMENSÃO 5 - AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E 
CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO. 

 Estimulou a Instituição quanto a implantação do Plano de Carreira para Docentes e 
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Funcionários. 

7.5. DIMENSÃO 6 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 Através das avaliações realizadas no âmbito interno da Instituição, foi possível 
apresentar os pontos frágeis dos setores administrativos e acadêmicos e, a partir daí, 
possibilitar o fortalecimento desses setores através de sugestões de melhorias. 

 

7.6. DIMENSÃO 7 - INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

 As avaliações institucionais possibilitou a Instituição, através dos resultados junto aos 
alunos e professores, a ampliação do acervo bibliográfico. 
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 Sugeriu a ampliação dos serviços de segurança no campus da Instituição, através da 
implantação de catraca. 
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 Ampliação do Estacionamento; 

 Implementação do Acervo Digital; 
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 Reestruturação do setor de xerox; 
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 Implementações para o processo de acessibilidade 
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7.7. DIMENSÃO 8 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 Conscientização da cúpula administrativa superior sobre a importância da  

 avaliação para sanar as fragilidades da Instituição;  

 Implantação de melhorias a partir dos resultados do processo de avaliação. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação institucional no âmbito do CESUPI é uma ferramenta que funciona de forma 
ativa, desde 2005, com suporte de consultoria para os gestores, fornecendo, ainda, à 
instituição, informações e dados importantes que possibilitam o acompanhamento e 
aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas em todas as suas instâncias. 

No CESUPI, o processo de avaliação tem se preocupado com o planejamento para 
atendimento aos cursos, na parte pedagógica, de gestão acadêmica e administrativa, com 
destaque para as áreas de infraestrutura. 

As práticas acadêmicas e administrativas realizadas e desenvolvidas no CESUPI ocorrem de 
forma concisa e planejada, possibilitando um ensino de qualidade. 

A realidade aqui destacada neste Relatório Integral, se contempla tanto no processo de 
avaliação autoavaliação institucional, percebida nos resultados oriundos das pesquisas 
realizadas junto à comunidade interna e externa, como nos relatórios de avaliação 
fornecidos pelos avaliadores do MEC, em visitas in loco, inclusive realizadas recentemente, 
com destaque para os cursos receberam o conceito 4 e a própria Instituição, no processo 
de renovação de recredenciamento. 

Sabemos que muito se tem por fazer, frente aos grandes desafios que nos impulsiona a 
sempre querer fazer o melhor, até porque o processo de Avaliação Institucional estará 
sempre em constante evolução. 

Diante do exposto, a Comissão Própria de Autoavaliação acredita que todo o processo 
realizado durante o período de atuação, junto à Instituição, com a participação especial dos 
docentes, alunos, funcionários, gestores e comunidade externa, traz grandes resultados 
positivos e um levantamento de pontos considerados frágeis que precisam atenção 
especial por parte dos gestores da Instituição. 
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9. AVALIAÇÃO DOCENTE - GRÁFICOS 
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Nada a declarar. 

Acredito que o desenvolvimento científico dos alunos, poderia ser mais evidenciado com a inclusão de projetos 

de pesquisa e extensão. 

Só acho que o inter não deveria valer ponto, uma vez que os alunos já ficam acomodados por terem certeza de 

que terão aqueles pontos para somar. Acho que deveria ser carga horária extra curricular , apenas. 

Reunião para discussão com os tutores e entre os tutores. 

Trazer as empresas da cidade (as que desejem participar) para dentro da IES. 

Sugiro dinamizar o setor de extensão que não funciona a contento, sugiro começar um plano de iniciação 

científica dos estudantes e estimulação à pesquisa por parte dos docentes mestres e doutores. 

Como o próprio nome propõe, deve acontecer atividades que permeiem as disciplinas 

Eu acho que a instituição deveria criar laboratório de pesquisa com os aparelhos necessários para a realização da 

mesma e assim teríamos condições de publicações em revistas de melhores índices de Qualis 

Formar um programa de Iniciação Científica em cada um dos cursos 

Acredito que o Interdisciplinar não atinge função de iniciação científica. Além disso, os alunos são 

desestimulados a realizarem pesquisa científica com seres humanos em seus TCC's pela falta de Comitê de Ética 

em Pesquisa na Instituição. Creio que o CEP deve ser implantado o mais rápido possível caso a faculdade 

realmente queira desenvolver pesquisas e ganhar renome em publicações nacionais e internacionais. No mais, 

entendo que o professor deva ser melhor remunerado para orientação de TCC, pois pelo valor extremamente 

irrisório pago pela instituição ficam desestimulados a orientar e produzir ciência; sugiro que o pagamento seja 

mensal e não somente ao final da orientação. 

Implantar políticas de iniciação científica. 

Transformar o projeto do Interdisciplinar num modelo de consultoria aos pequenos empreendendores 
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Nada a declarar. 

Acho que poderia atualizar os livros da biblioteca, assim como adquirir, em alguns casos, uma quantidade maior 

de livros. Em relação as salas, em algumas disciplinas a sala não comporta a quantidade de alunos. Sobre o 

material de apoio, o uso de datashow seria mais interessante, visto que o tamanha da imagem é maior, em 

comparação a uma tv, possibilitando mostrar detalhes de figuras para todos que estão na sala, também a 

quantidade poderia ser um por sala, não necessitando um agendamento. 

Testar antes de disponibilizar 

Em salas mais numerosas não temos o apoio de um sistema de som, sendo necessário elevar a voz para manter 

um nível de controle. Com uma caixa de som e um microfone, poderia nos ajudar bastante nesse aspecto. 

Acústica e iluminação das salas de aula são péssimas. Tamanho das salas em relação a número de alunos por 

turma é insuficiente, impossível aplicar provas com segurança, há salas onde o professor mal consegue se 

movimentar durante as aulas. Faltam projetores multimídia, importantíssimos para um Curso que precisa de 

aulas com imagens claras. Estes projetores em número correto nas salas deveriam ser fixados ao teto para 

facilitar início das aulas, permitindo que o Professor apenas faça a ligação ao seu Laptop. Os aparelhos de ar 

condicionado não tem manutenção eficiente, há salas onde saem teias dos aparelhos, comprometendo a saúde de 

professores, alunos e funcionários, possibilitando infecções respiratórias. Os banheiros são pessimamente 

mantidos limpos, a exceção o dos professores no piso superior. A limpeza dos ambulatórios é extremamente 

deficiente. 

Mais computadores nas salas dos professores e mais recursos multimídias para ministrar aulas 

Deveria existir Data Show em todas as salas no lugar das tvs. 

falta data show 

A instituição poderia disponibilizar Data Show em todos as salas de aula, estando este equipamento fixo na 

mesma, o que evitaria perda de tempo para se fazer reserva, ir atrás do funcionário da instituição para montar o 

aparelho, etc. Em um pensamento de valorização do professor deveria ser disponibilizados individualmente 

notebook ou tablet como instrumento de trabalho. Caixas de som e microfone poderiam ser disponibilizados para 

turmas maiores, a fim de se preservar as cordas vocais dos professores. Além disso, temos dificuldades para 

aplicar provas em salas que não comportam a quantidade de alunos matriculados, turmas com mais de 50 alunos. 

O Laboratório de Anatomia não possui peças anatômicas, a Instituição não possui cadáveres. Faltam convênios 

da instituição com parceiros externos e instituições públicas. Sala de professores e informática devem ser 

climatizados. 

Acredito que poderia haver um número maior de equipamentos (TV), por exemplo. 

TVs insuficiente para todas as turmas 

Necessidade de mais TVs e disponibilizar data show, pois algumas aulas dependem desse tipo de recurso 

Alguns equipamentos nem sempre estão disponíveis para todos os professores. Sugestão: mais televisões, 

implantação de uma sala para estudo de casos práticos com acesso a livros, computadores 
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Necessário ampliação do acervo bibliográfico, climatização da biblioteca, Necessário disponibilização de 

recursos nos laboratórios mais adequado para disciplinas específicas, climatização e acústica mais adequada no 

laboratório de habilidades III. 

Penso que cada sala deveria ter seu datashow instalado de maneira fixa. 
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Nada a declarar. 

Mas últimas participações em eventos de produção científica especificamente em Agosto no Educere a 

contribuição da Faculdade foi altamente insuficiente. Sugiro repensar está postura. Verificar passagens, 

hospedagem, alimentação, deslocamento e então verificar a contribuição. 

Desejo ver um dia, que a IES e as empresas locais se unam para fomentar mais e mais metodologias ativas, 

fazendo com a teoria e prática andem juntas. Espero, sinceramente, poder um dia levar os alunos para fazer uma 

avaliação regimental em Adm. da Produção, por exemplo, dentro de uma empresa, com fatos e dados reais ali na 

hora, no momento, na vida real. 

Na minha opinião as Reuniões Pedagógicas são importantíssimas, mas acho que falta por parte da Direção Geral 

ouvir opinião dos Professores sobre os problemas e necessidades específicas de cada Curso visando a busca de 

soluções simples e mais imediatas que efetivamente possam geram benefícios aos Cursos. Entendo que o Corpo 

Docente do Curso foi muito bem montado pela Coordenação, e que a Faculdade de Ilhéus tem potencial para ser 

o melhor Curso do Estado, mas ainda temos muito a melhorar, e ouvir as necessidades individuais do Curso são 

de extrema importância para que isso ocorra. 
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No momento em que vivemos, num "mundo plano" talvez fosse uma oportunidade de repensarmos a 

metodologia adotada. Nesse sentido, a Metodologia Ativa poderiam ser considerada. 

Gostaria de parabenizar a Instituição que está sempre preocupada em oferecer um serviço de alta qualidade tanto 

para os discentes quanto ao quadro de funcionários principalmente quando comparada à outras instituições que 

temos contato 

Acredito que a instituição tem grande potencial inclusive em ser referência na região e quem sabe Estado caso 

faça maior investimento nas áreas sugeridas. 

A Faculdade de Ilhéus tem prestado um bom serviço educational para atender à demanda de Ilhéus e Região. 

Ainda hà muito por fazer, faz-se notória a sua evolução a cada ano. Este é um desafio que exige grande 

comprometimento e empenho. Nos orgulhamos de fazer parte deste processo. 

 


