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1. Introdução  

 

No presente documento, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) apresenta o 

Relatório Integral de Autoavaliação Institucional referente aos anos de 2018, 

2019 e 2020 e o Relatório do ano de 2019 (item 3), os quais serão essenciais 

para a discussão e embasamento das estratégias e futuras ações da IES.  

Para a elaboração destes relatórios, levaram-se em consideração as dez 

dimensões necessárias ao processo avaliativo, de acordo com a Lei nº 

10.861/04, instituída pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES).  

Os relatórios de avaliação interna têm como principal finalidade o 

acompanhamento, análise e estudo a respeito dos processos da IES de forma 

a embasar ações contínuas de melhorias das práticas institucionais. A CPA 

busca conduzir esse processo de autoconhecimento, envolvendo todos os 

agentes da ESAB, equipes internas e comunidade externa. Ressalta-se o 

destaque do processo de autoavaliação como centro do desenvolvimento da 

ESAB, afirmando sua ética e responsabilidade social. 

De acordo com a Portaria 06/2015, os membros participantes da CPA 

obedecem ao princípio da paritariedade, considerando a Lei nº 10.861/2004. 

A ESAB é uma Instituição de Ensino Superior em EaD, regulamente 

credenciada e autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) através da 

Portaria MEC nº 717, de 8 de agosto de 2013, publicada no DOU em 

09/08/2013. Seguem os dados da Instituição: 

Mantenedora: (2768) ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL 

LTDA - EPP  

CNPJ: 04.583.245/0001-40  

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada  

Representante Legal: NILDO FERREIRA (Diretor Presidente)  

Mantida: Escola Superior Aberta do Brasil - ESAB 
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Endereço: Av. do Canal, nº. 245 – Centro Empresarial Shopping Praia da Costa 

Office, 11º e 12º andar, Praia da Costa - Vila Velha - ES, CEP 29101-440  

Telefone: (27) 2127-7700  

E-mail: direcaoacademica@esab.edu.br; nildo@esab.edu.br . 

Categoria Administrativa:  Privada com fins lucrativos 

Reitor/Dirigente Principal:  NILDO FERREIRA  

Tipo de Credenciamento:  EAD 

Ato Regulatório: Portaria No. Documento: 717  

Data do Documento: 08/08/2013  

Data de Publicação: 09/08/2013 

 

1.1. Breve Relato Histórico das Avaliações Externas da ESAB e CPA 

 

A Escola Superior Aberta do Brasil (ESAB) oferta especificamente cursos na 

modalidade a distância. Atualmente, a Instituição conta com um ambiente 

virtual de aprendizagem próprio, o SGEI - Sistema de Gestão Educacional 

Integrado® -, certificado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 

com nota máxima na avaliação do MEC, garantindo assim, controle e 

segurança do seu material educacional e intelectual. Tal ambiente virtual é 

formatado com um Desenho Universal, baseando-se no conceito da 

Comunicação Interativa, utilizando as melhores práticas de mercado e 

contando com recursos de acessibilidade instrumental, comunicacional e 

metodológico.   

Entre os anos 2011 e 2012, a ESAB recebeu 19 comissões do MEC para 

avaliações de seus polos de apoio em 10 estados, e foi credenciada em todos 

eles, sem que houvesse nenhuma diligência. Em fevereiro de 2012, a 

Instituição foi avaliada para credenciamento nos cursos de Administração, 

Sistemas de Informação e Pedagogia em EaD, recebendo nota máxima 5 

(cinco), em todas as dimensões previstas e exigidas pelo MEC, de acordo com 

as considerações finais da comissão de avaliadores. 

mailto:direcaoacademica@esab.edu.br
mailto:nildo@esab.edu.br
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Em maio de 2014, a ESAB foi recredenciada institucionalmente pelo MEC, 

obtendo conceito final 3. A CPA fez uma análise conjunta com os 

coordenadores de cursos e levantou os pontos mais relevantes das 

considerações finais dos avaliadores e a partir desse relato, com o total apoio 

dos gestores, iniciaram-se os trabalhos para alcançar as metas propostas pela 

comissão. Ficamos felizes em relatar que o nosso esforço em busca da 

qualidade do ensino EAD está dando frutos, mas sabemos que é um trabalho 

constante e incessante.  

Continuando nosso relato histórico, entre os anos de 2015 e 2019, a instituição 

recebeu várias comissões de reconhecimento e de autorização de novos 

Cursos. Nesse mesmo período, a ESAB foi recredenciada pelo MEC em EaD 

com o CI 5, (ou seja, nota máxima). No ano de 2018, os Cursos de Pedagogia 

e Sistemas de Informação tiveram sua renovação de reconhecimento 

automática. Em 2019, a ESAB com nota 4, autorizou os Cursos de Tecnólogo 

em Logística, já em funcionamento, e o Curso de Licenciatura em Matemática 

favoravelmente, guardando apenas portaria para o funcionamento. Também 

em setembro de 2019, recebemos a comissão in loco para Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento do Curso de Gestão de Recursos Humanos, 

sendo bem avaliado em todos os itens, obtendo o conceito final 4.  

 

A autoavaliação na ESAB, nos últimos anos, vem se consolidando de maneira 

integrada e contínua, sempre buscando alcançar o conhecimento dos 

indicadores reais de qualidade institucional, a partir de um processo avaliativo 

eficiente no alcance de seus objetivos e metas, sendo este tipo de avaliação 

um dos instrumentos utilizado pelo Sistema de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES/MEC.  

 

Ressaltamos que todas as ações em relação aos planos de melhorias e aos 

processos de gestão são pautadas nas avaliações externas e internas. Em 

seguida, demonstraremos a implementação de nossas ações, evidenciando a 

apropriação desses conhecimentos pelos gestores, docentes, colaboradores e 

discentes.  
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1.2. A construção do Relatório Trienal  

 

O Relatório de Autoavaliação Institucional Integral dos anos 2018 – 2019 – 

2020 tem a responsabilidade de fomentar continuamente a cultura de avaliação 

institucional e o desenvolvimento dos processos institucionais, além de 

contribuir para os processos de avaliação externa. Para tanto, utiliza como 

base os roteiros sugeridos e compartilhados pela Diretoria de Avaliação da 

Educação Superior (DAES), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia do MEC, com a orientação da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).  

De forma construtiva e formativa, o SINAES identifica a autoavaliação como 

requisito essencial para a avaliação institucional e para o credenciamento e 

recredenciamento das instituições de ensino superior. Sendo assim, a CPA 

busca envolver toda a comunidade acadêmica na cultura de avaliação da IES 

para que todos passem a se comprometer com as transformações e mudanças 

em busca da qualidade.  

Portanto, de forma sistêmica, participativa e ética, os membros da CPA da 

ESAB, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

entendem que sua função primordial é conduzir o processo de 

autoconhecimento e que esse deve envolver todos os atores que compõem e 

constroem a instituição, a fim de analisar as atividades acadêmicas 

desenvolvidas levando em consideração a responsabilidade social da 

instituição, objeto do trabalho. 

A CPA através das avaliações gera indicadores que são definidos e 

acompanhados sistematicamente e as etapas da autoavaliação geram 

subsídios para o planejamento estratégico. Para tanto, estabelecem-se 

algumas etapas do processo de autoavaliação institucional, como: Preparação, 

que compreende a organização e planejamento da CPA, a sensibilização e 

elaboração do projeto de avaliação; Desenvolvimento, que inclui as ações, 

levantamento dos dados e informações, análise e discussão desse material e, 

por último, a Consolidação, compreendendo o relatório, a divulgação, a 

análise crítica e elaboração de estratégias.  
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Nessa perspectiva e em conformidade com a Lei de nº 10.861, em seu artigo 

3º, a CPA empenhou-se em considerar as dez dimensões recomendadas pelo 

SINAES, conforme lista abaixo: 

 

Dimensão 1. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 2. Política de Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

Dimensão 3. Responsabilidade Social 

Dimensão 4. Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 5. Política de Pessoal 

Dimensão 6. Organização e Gestão Institucional 

Dimensão 7. Infraestrutura Física 

Dimensão 8. Planejamento e Avaliação 

Dimensão 9. Política de Atendimento ao Estudante 

Dimensão 10. Sustentabilidade Financeira 

 

 

Diante dos desafios apresentados pela pandemia, a ESAB, se comprometeu a 

adotar medidas para conter a disseminação do vírus. Nesse sentido, a partir do 

dia 29 de março de 2020, vem trabalhando remotamente e buscando 

estratégias para minimizar os impactos. No intuito de planejar e organizar o 

processo de autoavaliação institucional na ESAB, para o período de 2020, 

especificamente, o Plano de Ação foi elaborado levando em consideração os 

efeitos da pandemia. 

 

O processo de autoavaliação institucional perpassa a avaliação interna e 

externa da IES. Nesse contexto, apresentamos um panorama geral das ações 

de trabalho realizadas pela CPA no período de 2018 a 2020, quais sejam: 
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I – Análise dos dados apurados na autoavaliação institucional realizada em 

dezembro de cada ano;  

II - Elaboração da proposta da autoavaliação institucional;  

III- Sensibilização e divulgação do plano de ação da CPA;  

IV - Desenvolvimento do instrumento de Avaliação Institucional;  

V - Levantamento de dados;  

VI - Elaboração do relatório final (2018 e 2019 parcial, 2020 integral) e 

apresentação dos resultados à comunidade acadêmica da ESAB. 

 

Nessa perspectiva de trabalho avaliativo autônomo, a Comissão Permanente 

de Avaliação da ESAB delineou, neste Plano de Trabalho, a caracterização das 

ações centrais do processo avaliativo da instituição, com intuito de explicitar os 

passos desse processo, buscando um processo avaliativo mais objetivo e 

coerente com as demandas de avaliação da IES e que atenda ao contexto 

atual.  

Segue abaixo a caracterização dos componentes do plano de trabalho: 

1 - Coleta de dados junto aos setores administrativos e pedagógicos da IES; 

2- Construção e aplicação de instrumentos de avaliação para a comunidade 

acadêmica; 

3- Ações de estímulo para a participação da comunidade acadêmica no 

processo de autoavaliação institucional; 

4 – Divulgação dos resultados da Autoavaliação Institucional; 

5- O estudo de avaliações anteriores;  

6- Periodicidade das reuniões da CPA. 

 

Todos os itens foram apresentados e discutidos nas reuniões da CPA. A partir 

dessas discussões, foram identificados os avanços e desafios em cada área e 

definidas as propostas da CPA em termos de melhoria da qualidade da 

instituição. O objetivo central do planejamento estratégico é desenvolver uma 

avaliação autônoma e integrada, com vistas a apresentar para os gestores da 
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ESAB uma análise consistente do seu desempenho em todos os seus níveis e 

aspectos. 

 

A CPA tem o intuito de contar com ampla participação da comunidade 

acadêmica, apresentando e divulgando os resultados da autoavaliação também 

no ambiente físico interno da ESAB, além, do site da IES. Destaca-se o fato de 

que, dado o momento atual, toda a divulgação do ano de 2019 foi realizada em 

2020 de forma remota intensificando-se as estratégias de comunicação on-line. 

Dúvidas e sugestões, por exemplo, eram encaminhadas por e-mail à CPA e o 

retorno era dado em prazo máximo de 10 dias úteis.  

 
 

2. Metodologia e Discussão  

 

A aplicação dos instrumentos de avaliação dos três últimos anos iniciou-se 

sempre aos segundos semestres, com vistas a uma avaliação voltada para as 

questões pedagógicas, de infraestrutura e gestão. Ao longo desse processo de 

autoavaliação, buscamos analisar os itens apontados como fragilidades e como 

potencialidades referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020.  

 

O procedimento de coleta de dados acompanha continuamente as atividades 

da instituição. Os dados obtidos servem de fonte de informação para 

elaboração dos relatórios de avaliação institucional tanto parcial como integral, 

e são subsidiados pelas informações constantes no Censo da Educação 

Superior, mantido pelo INEP, atualizado anualmente. Outras informações 

necessárias à avaliação que não constam nesse banco de dados foram 

fornecidas pelos setores responsáveis pelas atividades da IES. 

Nessa perspectiva, este documento apresenta de forma transparente os dados 

coletados no período dos anos de 2018, 2019 e 2020, além do Relatório de 

2019, com base nos seguintes instrumentos, segundo orientação do SINAES 

(2004):  

1. Questionários semi-abertos direcionados a alunos matriculados em 

cursos de graduação e pós-graduação, alunos egressos, corpo técnico-
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administrativo, corpo docente e sociedade civil (links para acesso nas 

Referências Bibliográficas);  

2. Relatórios da Ouvidoria e Fale Conosco;  

3. Formulário da CPA no site da instituição;  

4. Dados de Avaliações Externas (resultados do ENADE; relatórios das 

Comissões do INEP/MEC).  

 

Cada um desses instrumentos foi analisado separadamente em um primeiro 

momento e, após essa análise individual, foi realizada a triangulação dos dados 

de todos eles para se chegar a um denominador comum e estabelecer as 

estratégias e ações da instituição. 

 

2.1. Questionários  

 

Os questionários elaborados e aplicados à comunidade acadêmica 

consideraram diferentes aspectos das atividades desenvolvidas na IES, como, 

por exemplo: a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação ofertados, 

o perfil do corpo docente, a infraestrutura, as condições de trabalho oferecidas 

aos colaboradores, a qualidade dos serviços prestados pela instituição, o 

acompanhamento e o perfil dos egressos, a qualidade da comunicação interna 

e externa, a perspectiva da sociedade civil em relação à IES, a qualidade dos 

eventos da IES, o grau de satisfação e a qualidade dos equipamentos e 

ferramentas tecnológicas disponíveis, além do grau de satisfação dos alunos 

finalistas. 

As avaliações e análise dos dados são referenciadas a partir das dimensões do 

SINAES, e perpassam por diferentes etapas, em uma perspectiva de análise 

quantitativa e qualitativa conforme regulamentação, permeando os cinco Eixos 

e as dez Dimensões que norteiam o processo de autoavaliação institucional. As 

Dimensões estão inseridas nos Eixos da seguinte maneira: 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

Estas dimensões, agrupadas em seus respectivos eixos, contemplam todos os 

setores da IES e têm por objetivo o autoconhecimento da Instituição, a fim de 

melhorar sua estrutura, seus processos e serviços prestados. Diante disso, 

conforme apontado, responderam ao questionário colaboradores do corpo 

técnico-administrativo, docentes de graduação e pós-graduação, alunos de 

graduação matriculados, alunos da pós-graduação e alunos egressos.  

As perguntas dos questionários contêm cinco opções/categorias/conceitos para 

marcar: Excelente, Muito Bom, Bom, Regular e Insuficiente, além de um 

campo de Observação/Justificativa que pode ser usado para a escrita da 

opinião acerca dos itens avaliados, de maneira que os conceitos estão ligados 

às possíveis manifestações autônomas dos sujeitos público-alvo da pesquisa, 

estando, portanto, sob uma ótica qualitativa de pesquisa. Os percentuais 

gerados pelos gráficos que são produzidos por meio das escolhas de respostas 
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desses sujeitos estão ligados à natureza quantitativa de pesquisa, de modo 

que esta avaliação obedece, aos critérios qualiquantitativos de pesquisa.    

Os questionários permaneceram disponíveis até meados do mês de janeiro de 

2018, no ano de 2019 até meados do mês de fevereiro e no ano de 2020, até 

meados do mês de março, dado os ajustes realizados diante da pandemia. A 

partir dos resultados obtidos foram propostas recomendações, ações de 

sustentação, correção e aperfeiçoamento da gestão institucional, expressos 

nesse relatório.  

 

Cabe destacar que os instrumentos de avaliação são disponibilizados a todos 

os membros da comunidade acadêmica, em cada segmento. Ressaltamos 

ainda o aspecto da adesão voluntária à avaliação e ao estabelecimento de uma 

cultura de avaliação permanente na ESAB. A aplicação dos questionários é 

realizada por meio da internet, com o acesso aos participantes via e-mail com 

direcionamento ao link do site da instituição. Tal procedimento resguarda o 

sigilo e previne respostas duplicadas. Os alunos fazem a avaliação a partir de 

chamada no ambiente virtual de aprendizagem ficando a avaliação disponível 

por tempo pertinente ao processo de autoavaliação institucional. 

 

Nessa perspectiva, o armazenamento dos dados dar-se-á a partir do banco de 

dados do portal, de uso exclusivo e próprio da CPA, com controle de acesso 

por meio de senha, de modo que somente a/o presidente da Comissão 

Permanente de Avaliação e a/o Diretor Acadêmico, e o Coordenador do 

Sistema de Informação, quando necessário para fins de manutenção e ajustes 

do sistema, tenham acesso.  

 

2.2. Ouvidoria e Fale Conosco  

 

Destacamos como de grande relevância nesse processo os canais de 

informação como o setor de Ouvidoria e Fale Conosco, uma vez que esses 

estão diretamente ligados à expressão da opinião, reclamação, sugestão, 

dúvidas e consultas, tanto interna como externamente.  
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A ESAB comemorou oito anos de implantação do setor de Ouvidoria, no ano de 

2020, com serviços prestados e garantindo o relacionamento entre a 

comunidade acadêmica – professores, alunos, técnico-administrativos e a 

comunidade em geral. Devidamente implantada, é um eficiente elo estratégico 

de transformação para toda a IES, tanto pelo aspecto de mediação nas 

relações de conflito, como pela permanente participação na revisão de 

processos e mudança de cultura organizacional. É certo que não se torna 

somente beneficiário o cidadão, mas toda uma coletividade. 

Vale ressaltar, que no ano de 2020, diante do início da crise pandêmica, as 

ferramentas de interação com a Ouvidoria e demais canais de comunicação, 

foram intensificadas pelo sistema de gerenciamento do site. Ocorreu a 

implantação do atendimento via WhatsApp (27) 99575 0566, para orientação 

de candidatos a fim de facilitar e acelerar a comunicação com a instituição. O 

“Fale Conosco” continuou para o atendimento somente a candidatos. Quando o 

aluno deseja atendimento, o canal oficial de comunicação é o suporte 

acadêmico. O 0800 277 1000 e o (27) 2127 7700, destinado ao atendimento a 

alunos e público em geral, cairá no ura, neste caso, tem a opção "6" para falar 

diretamente com a ouvidoria, ou seja, o atendimento ficou direcionado ao 

solicitante, agilizando e buscando as melhorias, já identificadas através dos 

dados analisados na autoavaliação do setor. Diante de todos esses canais, 

observamos uma queda nas interações por e-mail. As inovações implantadas 

no setor de comunicação da IES, agilizadas pela demanda gerada diante da 

pandemia, ampliaram os benefícios do atendimento em geral.  

 

2.3. Formulário CPA no site  

 

Ao ano de 2020, implementamos mais um canal com a sociedade civil que 

agora pode ser ouvida e acompanhada diariamente através de um formulário 

com acesso pelo site, permitindo assim, um movimento de comunicação fluida 

entre a comissão e os participantes da autoavaliação, fomentando a 

transparência e consolidação da cultura de participação nos processos de 

avaliação.   
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2.4. Avaliações Externas  

 

As avaliações institucionais externas se apresentam como um instrumento 

norteador e sistematizador para a construção coletiva de saberes, geradores 

de reflexões e ações indutoras da melhoria da qualidade das atividades 

pedagógicas, científicas, administrativas e de relações sociais estabelecidas no 

interior da faculdade e suas vinculações com a sociedade.  

Para consolidar as avaliações externas, a CPA visa a promover as melhorias 

indicadas/ sugeridas nos processos de avaliações externas (in loco), mediante 

os diagnósticos apresentados pelos avaliadores e repassados à Coordenação 

de Curso e aos Gestores Acadêmicos.  

A seguir, trataremos do ENADE e das Avaliações de Comissões do INEP/MEC 

in loco.  

A avaliação do ENADE é um compromisso institucional. Nesse sentido, a CPA 

em conjunto com os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos visa a 

promover e desenvolver diversas atividades, dentre elas: informar aos 

estudantes e aos professores/tutores sobre a importância da realização do 

exame, explicar o processo avaliativo, os resultados e suas consequências. 

A seguir, apresentam-se os índices dos Cursos de Graduação EAD que já 

foram avaliados para autorização e reconhecimento:  

GRADUAÇÃO 
CURSO 

MODALI-
DADE 

AUTORIZAÇÃO/ 

RECONHECIMEN-
TO 

ENADE CPC CC CI IGC 

Matemática EAD Aguardando Portaria 
de Autorização para 
o funcionamento. 

- - 4 5 3 

 
Gestão de 
Recursos  
Humanos 

 

 

EAD 

PORTARIA 
CNE/CES – MEC Nº 
964,  de 07/10/2020 
publicada no DOU 
de 19/10/2020. 

 - - 4 5 3 

Logística EAD PORTARIA 
CNE/CES – MEC N° 
377, de 21/08/2019 
publicada no DOU 

- - 4 5 3 
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de 22/08/2019. 

Sistemas De 
Informação 

EAD PORTARIA SERES 
N° 913 de 
27/12/2018, 
publicada no DOU 
de 28/12/2018. 

3 

 

3 

 

3 

 

5 3 

Pedagogia EAD SERES N° 913 de 
27/12/2018, 
publicada no DOU 
de 28/12/2018. 

2 

 

3 

 

3 

 

5 3 

Administração 
Pública 

EAD PORTARIA 
CNE/CES – MEC Nº 
1.207 de 24/11/2017 
publicada no DOU 
de 27/11/2017. 

- - 3 5 3 

Ciências 
Contábeis 

EAD PORTARIA 
CNE/CES – MEC Nº 
1.041, de 
03/10/2017, 
publicado no DOU 
de 04/10/2017. 

- - 3 5 3 

Administração EAD PORTARIA SERES 
N° 439 de 
19/05/2017, 
publicada no DOU 
de 22/05/2017. 

4 

 

4 4 5 3 

Quadro 1 Fonte: e- MEC (2020) 

 

 

Segue abaixo o planejamento de melhorias em decorrência dos resultados das 

Avaliações Externas in loco. 
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Curso 

Diagnóstico dos 

Avaliadores 

Externos 

Respon-

sáveis 

Análise das Metas 

Diagnóstico da 

Situação Atual e 

Recomendações 

da CPA 

(acompanhamento 

dos indicadores) 

Previsto/ Realizado 

 
 
 
 
 

Ciências 
Contábeis, 

extensivo aos 
demais Cursos 
da Instituição 

Material didático 
atende 

insuficientemente a 
formação discente. 

 

Direção 
Acadêmica 

Estão sendo gravadas 
videoaulas para 

dinamizar o processo 
de 

ensino/aprendizagem. 
 

Foram gravados 
vídeos de orientação 

das práticas 
acadêmicas, 

especialmente em 
relação ao ambiente 

virtual de 
aprendizagem da 

ESAB. 

Houve melhorias 
com relação à 

situação 
apresentada à 

comissão 
avaliadora. 

 
A CPA acompanha 
o andamento das 
atividades junto à 

Direção acadêmica. 
 

 
Ciências 

Contábeis, 
extensivo aos 
demais Cursos 
da Instituição 

Espaço de trabalho 
inadequado para 

os coordenadores. 

Direção 
Geral 

Concretização da 
mudança de Sede. 

Apresentou 
melhorias. Estrutura 
física organizada de 

acordo com as 
recomendações. 

A CPA acompanha 
o andamento das 

atividades. 
 

Ciências 
Contábeis, 
Pedagogia, 
Logística, 

Sistema de 
Informação 

Administração, 

Gabinetes de 
trabalho para 

docentes de tempo 
integral 

insuficiente. 

Direção 
Geral 

Concretização da 
mudança de Sede. 

Apresentou 
melhorias.  

 Estrutura física 
organizada de 
acordo com as 

recomendações. 
A CPA acompanha 
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Administração 
Pública, 

Gestão de 
Recursos 
Humanos. 

o andamento das 
atividades. 

 

 
 
 
 

Ciências 
Contábeis, 
Pedagogia, 
Logística, 

Sistema de 
Informação, 

extensivo aos 
demais Cursos 
da Instituição.  

Implementar 
programas para 

qualificação 
docente 

 

Direção 
Acadêmica 

Curso inicial de 
Tutoria Online 
(2016/2020); 

Metodologias Ativas 
(Fev/20200). 

Implantação dos 
Cursos de Extensão 
gratuitos, acessível 

aos colaboradores da 
IES. 

Curso on-line 
SEBRAE e a 

Palestra de qualidade 
no atendimento, on-

line para os 
colaboradores. 
Realização de 

formações docentes 
ao longo de 2020 e 

2021. 
 
 

Apresentou 
melhorias, adotado 
como um processo 

contínuo. 
A CPA acompanha 
o andamento das 

atividades. 
 

 
 
 
 
 
 

Pedagogia, 
extensivo aos 
demais Cursos 
da Instituição.  

Apoio para 
pesquisa. 

 

Direção 
Acadêmica 

 

Reativação da Revista 
Científica ESAB, com 

submissões para 
docentes e discentes. 

 
Elaboração do Núcleo 
de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (NEPE). 

A Revista ESAB foi 
retomada em 2019, 
com 3 edições. Em 
2020, houve uma 

edição e há previsão 
de publicações 

semestrais a partir 
de 2021. 

 
O NEPE iniciará 

suas atividades ao 
longo do ano de 

2021. 
 

A CPA acompanha 
o andamento das 

atividades. 
 

 
 

Pedagogia, 
extensivo aos 
demais Cursos 
da Instituição 

Extensão 
 

Direção 
Acadêmica 

 

Implantação de 
projetos de extensão 

para toda a 
comunidade 

acadêmica, 215 
cursos gratuitos foram 
ofertados ao longo de 

2020 e 2021. 
Projetos implantados 

Apresentou 
melhorias, Adotado 
como um processo 

contínuo. 
 

O NEPE iniciará 
suas atividades ao 
longo do ano de 

2021. 
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em funcionamento: 
 

 Faculdade 
Solidária. 

 Palestra de 
qualidade no 
atendimento 

em 2019. 

 Curso on-line 
SEBRAE, em 

2019. 

 Cursos para a 
comunidade 
Inovando na 
Melhor Idade, 
ano de 2019. 
Extensivo aos 
colaboradores  

e seus 
familiares. 

 Lives de temas 
transversais, 

ano de 2020 e 
2021. 

 
Elaboração do Núcleo 
de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (NEPE). 
 

 
A CPA acompanha 
o andamento das 

atividades. 
 
 

 
 
 
 
 

Pedagogia, 
extensivo aos 
demais Cursos 
da Instituição.  

Realização de 
atividades 
científicas, 

culturais, técnicas 
e esportivas.  

 

Direção 
Acadêmica 

 

Criação de 
cronograma de 

oficinas técnicas, 
eventos culturais e 

webinários 
acadêmicos. 

 
Lives de temas 

transversais 
realizados pelos 
professores da 

Instituição e 
convidados. 

 
 
 

As atividades estão 
a ocorrer, de acordo 
com o Cronograma 

criado em 2019, 
2020 e 2021. 

 
A CPA acompanha 
o andamento das 

atividades. 
 
 
 
 

 
 

Pedagogia, 
extensivo aos 
demais Cursos 
da Instituição 

Acompanhamento 
de Egressos 

 

TI, NAP e 
Direção 

Acadêmica 
 

Elaboração do 
Programa de 

Egressos 

Em construção. 
Criação, em 2020, 

de canais de 
comunicação para 

exposição de 
depoimentos dos 
egressos, no site. 
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O Programa de 
Egressos terá início 

ao ano de 2021. 

 
 
 
 

Sistemas De 
Informação 

A ementa da 
disciplina 

Computadores, 
Sociedade e Ética 
não contempla a 

temática da 
educação em 

Direitos Humanos.  

Coordena-
ção de 
curso e 
Direção 

Acadêmica 

Atualização do 
material e do plano de 
ensino da disciplina 
Sociedade e Ética. 
Proposto uma nova 
matriz curricular do 

curso, com a 
atualização. 

 
 

Durante as reuniões 
do NDE foram 

levantadas análises 
e informações para 

a atualização e 
melhorias na matriz 
e plano de ensino do 

curso, conforme a 
DCN do curso. 
Foi realizada a 
atualização do 

material acadêmico 
utilizando o sistema 
SAGAH, implantado 

em 2020.  
 

 
 
 
 
 

Sistemas De 
Informação 

As ementas das 
disciplinas Filosofia 
nas Organizações 

e 
Responsabilidade 
Social e Ambiental 
relacionadas como 

opções da 
disciplina eletiva I, 
não constam no 
PPC e nem no 
sistema e-MEC 

impossibilitando a 
verificação da 

temática.  
 

Direção 
Acadêmica 

e 
Coordena-

ção de 
curso 

 

O novo PPC está 
sendo trabalhado no 
novo modelo que foi 
desenvolvido pela 

direção acadêmica e 
já contempla as 

disciplinas eletiva I e 
eletiva II, com a 

proposta do conteúdo 
de Filosofia nas 
Organizações e 

Responsabilidade 
Social e Ambiental. 

 

Durante as reuniões 
do NDE foram 

levantadas análises 
e informações para 

a atualização e 
melhorias no curso. 
A CPA colaborou 

fornecendo as 
análises dos 
relatórios e 

repassando aos 
coordenadores de 

Curso, com apoio da 
Direção acadêmica. 

 
 
 
 
 

Sistemas De 
Informação 

A disciplina de 
Educação 

ambiental não 
deve ser 

implantada como 
disciplina 

específica no 
currículo de 

ensino, sendo que 
o curso representa 

a educação 
ambiental pela 
disciplina de 

Responsabilidade 
Social e Ambiental 
uma das opções 

de disciplinas 
eletivas. 

Direção 
Acadêmica 

e 
Coordena-

ção do 
curso.  

 

A nova matriz do 
curso de Sistemas de 

Informação já 
contempla a 
orientação da 

Comissão.  
 

Durante as reuniões 
do NDE, foram 

levantadas análises 
e cumprida a 
orientação. 

Acompanhamento e 
trabalho em 

conjunto com a   
CPA. 
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Quadro 2 Fonte: Relatórios das Avaliações Externas in loco.  

 

3. Relatório a partir da coleta de dados apurados do ano de 2019 

 

A CPA procurou destacar no diagnóstico ambiental os pontos que foram 

julgados pertinentes e de maior destaque, após as informações coletadas nos 

diversos instrumentos do processo de avaliação utilizados no ano de 2019. O 

diagnóstico ambiental foi construído com base nas potencialidades, 

fragilidades, oportunidades e ameaças, identificados na análise das dez 

dimensões em seus respectivos eixos, descritas anteriormente, em indicadores 

institucionais e nas pesquisas quantitativas realizadas ao longo desses anos. O 

objetivo foi subsidiar a elaboração do plano de melhorias a partir dos processos 

avaliativos, etapa seguinte a este relatório final de autoavaliação, que será um 

instrumento de planejamento para algumas atividades da IES e um 

compromisso de melhoria institucional.  

De forma alguma, exaurimos todos os aspectos a serem colocados como 

metas em um planejamento institucional, pois há outras abordagens que 

também merecem atenção. Todas as informações estão de acordo com o PDI 

que, ao longo do ano, esteve em constante discussão e reformulação.  

Ainda, a título de informação, esse tópico se destina ao relatório de 2019, 

apesar de não ter sido postado, encontra-se aqui, a análise dos dados 

coletados dele. 

 

Administração 
Pública 

 

Contratação de 
docentes com 
expertise em 
Administração 

Pública.  
 
 

Direção 
Acadêmica 

e 
Coordena-

ção 

 

Foram feitos 
remanejamento dos 

docentes já existentes 
na instituição e 

gradativamente abre 
espaço para 

contratação de novos 
docentes com 

expertise na área. 

Houve melhorias 
com relação à 

situação 
apresentada à 

comissão 
avaliadora.  

Acompanhamento e 
trabalho do NDE em 

conjunto com a    
CPA e Direção 

Acadêmica. 
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Fonte: Dados dos questionários aplicados ao ano de 2019. 

 

Em relação ao panorama geral acerca da participação dos sujeitos no processo 

de autoavaliação institucional foi constatado um aumento na parcela dos 

alunos matriculados e egressos que aderiram e participaram da avaliação. 

Esse é um ponto bastante positivo. Além disso, o corpo docente e técnico-

administrativo também participou ativamente.  

A seguir, apresentaremos a discussão e análise de acordo com as dimensões.  

 

DIMENSÃO 1. MISSÃO INSTITUCIONAL E PDI:  

 

POTENCIALIDADES: 

 A missão institucional e o PDI podem ser considerados bem divulgados 

e conhecidos pela comunidade acadêmica. Vale destacar que o PDI está em 

permanente revisão, fruto de uma colaboração conjunta de todos os envolvidos 

no processo.  

260 

6 

1023 

27 

Participantes da Avaliação Institucional 2019 

Egressos Docentes Alunos Técnico Administrativo
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FRAGILIDADES:  

 Foi verificado nas pesquisas de 2019 que ainda temos alguns alunos e 

colaboradores que não conhecem esses instrumentos, porém pudemos 

observar que obtivemos melhorias dos indicadores de 2020 que serão 

demonstrados ao longo do relatório. 

PARECER DA CPA: Identificamos a necessidade de intensificar o trabalho 

junto às equipes de tecnologia da informação, de multimídia/diagramação para 

divulgar no AVA e no site da ESAB a missão institucional. Além disso, 

realizamos formações para os docentes e o corpo técnico-administrativo sobre 

o PDI e sobre as Avaliações do MEC. 

 

DIMENSÃO 2. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

POTENCIALIDADES:  

 Há um programa de extensão, cursos de Tutoria Online e de 

Metodologias Ativas;  

 Reativação da Revista Científica ESAB, com submissões para docentes 

e discentes. a Revista ESAB foi retomada em 2019, com 3 edições; 

 As informações no site vem sofrendo alterações contínuas, de forma a 

elucidar e aproximar o público-alvo; 

 Criação de eventos, cronograma de oficinas técnicas, eventos culturais e 

webinários acadêmicos realizados em 2019. 

 
FRAGILIDADES:  
 

Apesar de termos alguns projetos de extensão e pesquisa em andamento, 

ainda se verifica a necessidade de ampliar a pesquisa e incentivar mais a 

comunidade acadêmica. Também há necessidade de trabalhar melhor a 

divulgação desses projetos no site.  

 

PARECER DA CPA: Tivemos um avanço significativo nos projetos de 

extensão, mas ainda precisamos consolidar alguns projetos de pesquisa que 
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estão em andamento. A CPA, no plano de ação, busca ampliar o 

comprometimento da comunidade acadêmica com os projetos de extensão e 

pesquisa, para tanto, em 2020, criamos o NEPE – Núcleo de Ensino, Pesquisa 

e Extensão e continuamos na busca de melhorias da divulgação dos projetos 

no site, relatados no quadro das análises de melhorias apresentado no 

decorrer do relatório. 

 

DIMENSÃO 3. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

 

POTENCIALIDADES: 

 A IES é vista como uma empresa socialmente responsável em suas 

ações e na formação profissional. 

 Existência de apoio psicopedagógico (NAP). 

 Ganhamos o selo ABMES de Responsabilidade Social. 

 

FRAGILIDADES: 

 Necessidade de maior divulgação das ações do Núcleo de Atendimento 

Psicopedagógico (NAP). 

 Não há avaliação sistemática dos impactos das ações sociais realizadas 

pela IES. 

 

PARECER DA CPA: Reformular os documentos da IES, como PDI e PPCs 

para que tenhamos uma harmonia maior e que possamos nos comprometer 

ainda mais com as responsabilidades sociais. A CPA no plano de 

desenvolvimento busca uma maior interação com a sociedade através de 

melhorias nas ações de conscientização de toda a comunidade acadêmica. Já 

estão sendo revistos o PDI e os PPCs. O NAP está ganhando mais destaque, 

melhoramos os canais de comunicação e divulgação.  

 

DIMENSÃO 4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
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POTENCIALIDADES: 

 Análise e renovação da homepage da IES;  

 O reconhecimento da ouvidoria como um canal de comunicação com a 

instituição. 

 

FRAGILIDADES:  

 Ainda percebemos que a comunicação com a sociedade precisa ser 

mais significativa.  

 

PARECER DA CPA: A comunicação com a sociedade tem caminhado 

positivamente, mas deve ser um trabalho contínuo a busca por uma melhor 

comunicação. Sendo assim, a CPA, na sua proposta de ação, amplia sua 

comunicação com a sociedade através de projetos de extensão, novo canal de 

comunicação no site, criação do acompanhamento do egresso e demais 

estratégias relatadas no quadro de melhorias. 

 

DIMENSÃO 5. POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

POTENCIALIDADES: 

 A instituição oferece cursos de pós-graduação a serem escolhidos pelos 

colaboradores sem ônus, como parte do Programa de Formação Continuada;  

 Iniciamos alguns programas internos de atividades de qualificação 

profissional para os colaboradores, relatados no quadro de melhorias. 

 Ambiente de trabalho agradável e seguro. 

 

FRAGILIDADES: 

 Necessidade de ampliar o quadro de funcionários;  

 Ampliar as atividades de extensão com foco nos colaboradores;  

 Divulgação insuficiente dos benefícios existentes na IES. 
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PARECER DA CPA: Apesar de ter sido bem avaliada, é necessário que a 

instituição não deixe de investir e ampliar seus cursos de qualificação e 

aperfeiçoamento constante de sua equipe de profissionais. No plano de ação, a 

CPA propõe estratégias para motivar e valorizar seu corpo de profissionais, 

também poderá ser averiguado no quadro de melhorias, apresentado no 

relatório.  

 

DIMENSÃO 6. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

POTENCIALIDADES:  

 Os conceitos adquiridos a partir das comissões externas de avaliação 

são positivos e favoráveis;   

 Observando as demandas sociais, a Esab está ampliando a oferta de 

novos cursos, priorizando a qualidade. 

 

FRAGILIDADES: 

 Ainda podemos perceber que a comunicação interna não acompanha as 

demandas de crescimento da instituição. 

 

PARECER DA CPA: É preciso ampliar os canais de comunição interna e 

organizar melhor os momentos de reunião e encontros das equipes. Diante 

disso, a CPA, juntamente com a gestão, irá buscar melhorias contínuas.   

 

DIMENSÃO 7. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

POTENCIALIDADES: 

 Mudança para nova sede; 

 Ambiente confortável e acolhedor; 

 Atendimento nos polos; 

 Estratégias de Acessibilidade. 
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FRAGILIDADES:  

 Como somos uma instituição EAD, grande parte dos alunos nunca 

visitou a sede. 

 

PARECER DA CPA: A ESAB mudou sua sede, retomou as demandas sobre os 

polos e intensificou suas discussões e estratégias para garantir a 

acessibilidade. 

 

DIMENSÃO 8. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

POTENCIALIDADES: 

 A instituição empenha-se cada vez mais no desenvolvimento de uma 

cultura de autoavaliação, dados comprovados pelo aumento dos participantes e 

envolvimento de toda a comunidade;  

 Renovação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação e pós-

graduação com participação colegiada;  

 Maior integração entre os setores de TI;  

 Ampliação da visualização no site da IES. 

 

FRAGILIDADES:  

 Persistem ainda alguns problemas de comunicação entre os setores e o 

TI;  

 Divulgação dos resultados da autoavaliação ainda não desperta 

interesse;  

 Necessidade de ampliar cursos de qualificação dos setores, 

principalmente da secretaria acadêmica, uma vez que a demanda é mais 

expressiva.  
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PARECER DA CPA: O planejamento e a avaliação ainda necessitam buscar 

maior integração entre os setores. No plano de ação, a CPA pretende qualificar 

melhor os processos dos setores, a partir de treinamento, visando a reduzir a 

sobrecarga de trabalho, além de trabalhar continuamente para a disseminação 

da cultura da avaliação institucional para toda a comunidade acadêmica. 

 

DIMENSÃO 9. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

POTENCIALIDADES:  

 O atendimento aos estudantes continua progredindo significativamente, 

como demonstrou a pesquisa;  

 Conta com vários canais de comunicação;  

 Participação mais efetiva dos coordenadores de curso e dos professores 

para atendimento aos estudantes;  

 Implementação dos canais de comunicação do NAP. 

 

FRAGILIDADES: 

 Atuação ainda limitada do NAP; 

 Alguns setores internos apontaram que foram observados nos 

chamados dos alunos reclamações em relação a atrasos na interação de 

alguns professores. 

 

PARECER DA CPA: Desenvolver políticas de qualificação dos processos entre 

o corpo de colaboradores e professores, além de ampliar e consolidar a 

atuação do NAP.  

 

DIMENSÃO 10. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

POTENCIALIDADES: 

 A IES tem realizado investimentos adequados ao proposto em seu PDI. 
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FRAGILIDADES: 

 Necessidade de ampliar o quadro de funcionários;  

 Alguns colaboradores desconhecem um plano de ascensão profissional. 

 

PARECER DA CPA: Necessidade de ampliação do quadro de funcionários, 

elaboração de um projeto de ascensão profissional a fim de motivar seu corpo 

de profissionais. Ao identificar a demanda, a CPA propõe no plano de ação 

discutir estratégias nesse sentido.  

 

Dentre os desafios diagnosticados ao longo do ano de 2019 e início de 2020, 

destacam-se a tendência de aquisição de IES locais por grandes grupos 

nacionais e internacionais e a redução da renda em função da crise sanitária, 

fatores que se tornaram ponto de atenção para a Esab. A CPA acompanha 

essas análises e processos.  

 

4. Análise dos dados e das informações coletadas aos anos de 2018, 

2019 e 2020 

 

O trabalho em conjunto com a comunidade acadêmica tem sido fundamental 

para trazer a revisão do trabalho avaliativo no sentido da aproximação com a 

realidade e busca por melhores práticas.  

Conforme apresentado, a CPA utiliza além dos dados fornecidos pelos 

questionários e relatórios dos setores, as recomendações finais das comissões 

avaliadoras dos processos de avaliação externa para efetivar suas ações 

visando a melhor utilização possível dessas análises para promover a evolução 

dos processos de ensino-aprendizagem EaD. A partir de 2020, a CPA 

acompanha também os canais de comunicação com a comunidade externa. 

Dessa forma, a CPA procurou destacar nesse item os pontos que foram 

julgados pertinentes e de maior destaque, após a triangulação de informações 

coletadas nos diversos instrumentos utilizados nos anos de 2018, 2019 e 2020. 



 

31 

 

Para a construção do quadro abaixo, foram consideradas as potencialidades, 

fragilidades, oportunidades e ameaças identificados na análise das dez 

dimensões em seus respectivos eixos, descritas anteriormente, em indicadores 

institucionais e nas pesquisas quantitativas e qualitativas realizadas ao longo 

desses anos, contemplando todos os setores da IES.  

 

Dimensão 01 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Aspectos Avaliados  Finalidades, objetivos, missão e compromissos da instituição. 

 Concretização das práticas pedagógicas e administrativas e 
suas relações com os objetivos centrais da instituição, 
identificando resultados, dificuldades, carências, possibilidades e 
potencialidades.  

 Características básicas do PDI e suas relações com o contexto 
social e econômico em que a instituição está inserida.  
 

Resultados 

Esperados 

 Propostas constantes do PDI adequadamente implementadas, 
com as funções, os órgãos e os sistemas de 
administração/gestão adequados ao funcionamento dos cursos e 
das demais ações existentes, e à efetiva implantação das ações.  

 Resultados da autoavaliação e das avaliações externas são 
adequadamente utilizados como subsídios para a revisão 
permanente do PDI, com ações acadêmicas e administrativas 
consequentes aos processos avaliativos. 

 Grau de conhecimento da comunidade acadêmica da missão 
institucional e do PDI. 

 Coerência das ações acadêmico-administrativas em função dos 
propósitos declarados no PDI. 

 Compatibilidade entre PDI/PPI/Projetos Pedagógicos dos 
Cursos. 

Ações Realizadas/ 

Instrumentos 

Diagnósticos/Resultados Ação Corretiva 
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Análise das 

finalidades, 

objetivos, missão e 

compromissos da 
instituição; 

Análise do 

planejamento 

institucional existente 
no PDI  e metas; 

Período de 

implantação e 

resultados 
alcançados; 

Análise dos 

relatórios de 

avaliação externa 

para 

recredenciamento 

institucional e de 
cursos; 

 

Reflexão sobre os 

valores e princípios 

da ação institucional; 

Discussão em grupo; 

Relatórios sobre os 

temas abordados. 

De modo geral, a missão da ESAB é bem 

divulgada e conhecida pelos coordenadores, 

professores, apoio técnico-administrativo e 

alunos. Mesmo quando analisados os itens 

específicos da Missão, nota-se um bom 

entendimento. 

Em relação ao PDI/PPI, apesar de constituir 

uma construção coletiva, precisa ser mais 

bem conhecido por todos, especialmente 

pelos novos colaboradores, que apesar de 

ter acesso aos documentos, nem sempre 

fazem uma leitura detalhada do mesmo. 

O PDI/PPI são documentos construídos de 

forma articulada entre si e todos os PPCs - 

que estão em processo de atualização - 

buscam compatibilidade com eles, 

direcionando as ações acadêmico-

administrativas. 

De modo geral, as metas indicadas no PDI 

estão sendo cumpridas no que se refere ao 

ensino e à extensão, a pesquisa deverá 

amadurecer à medida que os cursos de 

graduação avançarem e o NEPE - Núcleo de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - esteja 

implantado em sua totalidade. 

As fragilidades diagnosticadas nas 

avaliações externas para autorização dos 

cursos foram trabalhadas e tiveram ações 

corretivas. 

Ampliar a divulgação 

do PDI/PPI entre 

todos os 

colaboradores por 

meio de encontros, 

apresentação e 

discussão dos 
documentos. 

 

Constante atualização 

dos documentos no 

site, gerando mais 
funcionalidade. 

 

Melhorias na 

implantação do 

Sistema de 
Informação da IES. 

 

As considerações 

finais da comissão 

de avaliadores são 

analisadas 

sistematicamente 

pelos colaboradores, 

principalmente as 

coordenações de 

cursos e o NDE, com 

a finalidade de 

cumprir todas as 

metas. 
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Dimensão 02 – A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e 

as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 
modalidades. 

Aspectos 

Avaliados 

 Coerência das políticas de ensino, pesquisa e extensão com os 
documentos oficiais. 

 Políticas institucionais para cursos de graduação (bacharelados, 
licenciaturas e de tecnologia), na modalidade EaD e sua 
operacionalização. 

 Políticas institucionais para cursos de pós-graduação na 
modalidade EaD. 

 Políticas institucionais de extensão e formas de sua 
operacionalização, com ênfase à formação inicial e continuada e 
à relevância social. 

Resultados 

Esperados 

 As políticas institucionais para a graduação possuem sua 
operacionalização detalhada, os princípios, fundamentos e 
diretrizes que compõem os documentos oficiais são perceptíveis 
nas práticas implementadas. 

 A concepção de currículo e a organização do projeto pedagógico 
estão articulados com o PPI/PDI. 

 A articulação entre ensino, pesquisa e extensão prevista nos 
documentos. Com estímulos para a produção acadêmica, 
investigação científica e monitoria. 

 As políticas institucionais para a pós-graduação possui sua 
operacionalização detalhada, com coerência entre os cursos e 
programas oferecidos com a formação do aluno e as demandas 
regionais. 

 As políticas institucionais de extensão possuem sua 
operacionalização detalhada, apontando os mecanismos 
existentes para a realização dos programas, projetos, cursos, de 
acordo com as áreas temáticas estabelecidas e comentando sua 
vinculação com a formação dos alunos e sua relevância para o 
desenvolvimento da comunidade. 

Ações 

Realizadas/ 

Instrumentos 

Diagnósticos/Resultados Ação Corretiva 

Reflexões sobre a 

proposta 

pedagógica, 

institucional e 

redirecionamento 

às reais 

necessidades da 

comunidade e 

possibilidades da 
IES; 

Análise dos PPC 

de Graduação e 

Os investimentos feitos em 2018, 2019 e 2020 

são compatíveis com as propostas de 

crescimento da IES, como a criação de novos 

cursos de graduação, reestruturação da pós-

graduação, consolidação da extensão e 
implementação da investigação científica. 

A partir do segundo semestre de 2020, foram 

intensificadas as ações referentes à pesquisa e 
extensão. 

A instituição dispõe de financiamentos e 

facilidades financeiras para os alunos, além de 

buscar cada vez mais a aderência a programas 

Criação do NEPE 

(Núcleo de Ensino, 

Pesquisa e 

Extensão). 

Sistematização 

das ações 

interdisciplinares 

realizadas pelos 

coordenadores 

de curso e seus 
NDEs. 

Criação de um 
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Dimensão 03 – Responsabilidade Social   

Aspectos 

Avaliados 

 Transferência de conhecimento e importância social das 
ações universitárias e impactos das atividades científicas, 
técnicas e culturais, para o desenvolvimento regional e 
nacional. 

 Natureza das relações com o setor público, com o setor 
produtivo e com o mercado de trabalho e com instituições 
sociais, culturais e educativas de todos os níveis. 

 Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, 
promoção da cidadania, de atenção a setores sociais 
excluídos, políticas de ação afirmativa etc. 

Resultados 

Esperados 

 Políticas de acesso, seleção e permanência de alunos 
carentes ou portadores de necessidades especiais. 

 Coerência das ações de responsabilidade social com as 
políticas constantes dos documentos oficiais. 

 Relações da Faculdade com os setores da sociedade 
resultam de diretrizes institucionais e estão adequadamente 
implantadas e acompanhadas, incluindo ações para o 
desenvolvimento socioeconômico e educacional da região. 

 As ações da Faculdade com vistas à inclusão social resultam 
de diretrizes institucionais e estão adequadamente 
implantadas e acompanhadas. 

 As ações da Faculdade com vistas à defesa do meio 
ambiente, do patrimônio cultural e da produção artística 
resultam de diretrizes institucionais e estão adequadamente 
implantadas e acompanhadas. 

Pós-Graduação; 

Análise das 

resoluções, 

portarias e 

procedimentos dos 

cursos da 

graduação, pós-

graduação e 
extensão; 

Análise das 

atividades 

desenvolvidas de 

extensão, 

monitoria e 

investigação 
científica. 

 

de financiamento que facilitem a permanência 
dos alunos. 

Com relação à interdisciplinaridade, existem 

algumas iniciativas isoladas que precisam ser 
sistematizadas. 

A equipe de trabalho deduziu de suas reuniões 

a necessidade de incentivo sistemático ao 

Corpo Docente e Técnico-Administrativo para 

que participem de Seminários, Congressos, 
Cursos e Simpósios. 

A Revista Científica da ESAB - OMNES 

HUMANITATE ISSN 2179-9628– consolida e 

estimula as práticas de pesquisa e divulgação 
científica da instituição.  

 

programa de 

incentivo ao 

Corpo Docente e 

Técnico-

Administrativo 

para que 

participem de 

Seminários, 

Congressos, 

Cursos e 

Simpósios. 
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Ações Realizadas/ 

Instrumentos 

Diagnósticos/Resultados Ação Corretiva 

Nivelamento de 

Língua Portuguesa 
e de Matemática; 

Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico; 

Busca de 

credenciamento 

junto ao PROUNI e 

Bolsa Universidade; 

Projetos de 

Extensão; 

Análise das 

resoluções, 

portarias, projetos, 

registros históricos 

e procedimentos 

das atividades de 

extensão e inclusão 
social. 

Foi verificado que a IES apresenta 

compromisso com a responsabilidade 

social, a formação profissional ampla e 

preocupada com questões humanísticas, 
ambientais e éticas; 

 

Valorização de diferentes espaços 

formativos e da pluralidade cultural, com 

incentivo à participação nas atividades 
complementares; 

 

Realização de programas, eventos e 

cursos para comunidade interna e 

externa, como as lives nesses tempos de 
pandemia; 

 

Realização de projetos de extensão;  

 

Necessidade de maior divulgação e 

ampliação das ações do Núcleo de 
Atendimento Psicopedagógico (NAP); 

 

Concessão de bolsas de estudo e 

incentivo à valorização do potencial 
humano; 

 

Há adequação do espaço físico aos 
portadores de necessidades especiais; 

Oferta de Libras como disciplina optativa 

e obrigatória nos cursos da graduação e 

como extensão aos interessados da 

comunidade. 

 

Apesar de já 

haver registro 

sistemático de 

todas as etapas 

do processo, é 

preciso 

desenvolver 

mecanismos mais 

acurados para a 

avaliação dos 

impactos das 

ações sociais 

desenvolvidas 
junto à sociedade. 

 

Ampliar a 

divulgação dos 

serviços do 

Núcleo de 

Atendimento 

Psicopedagógico 
(NAP). 

Melhorar a 

divulgação das 

ações 

relacionadas aos 

projetos de 
extensão. 

Implantação do 

projeto Faculdade 

Solidária em 

2020. 

Ocorreu a 

mudança de sede 

da Instituição em 

2020. 
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Dimensão 04 – Comunicação com a Sociedade 

Aspectos Avaliados  Os canais de informação e comunicação internos, 
detalhando os mecanismos existentes para garantir que a 
informação favoreça a articulação entre as distintas áreas 
da instituição e a sociedade. 

 Os canais de informação e comunicação externos, 
comentando a imagem pública da instituição nos meios de 
comunicação social. 

 O funcionamento da ouvidoria, analisando os efeitos de sua 
atuação no cotidiano da instituição. 

Resultados 

Esperados 

 Coerência das ações de comunicação com a sociedade 
com as políticas constantes dos documentos oficiais (PDI). 

 Os canais de comunicação e sistemas de informação para 
a interação interna e externa funcionam adequadamente, 
são acessíveis às comunidades interna e externa e 
possibilitam a divulgação das ações da Faculdade. 

 A ouvidoria está implantada, funciona segundo padrões de 
qualidade claramente estabelecidos, dispõe de pessoal e 
infraestrutura adequados, e os seus registros e 
observações são efetivamente levados em consideração 
pelas instâncias acadêmicas e administrativas. 

Ações Realizadas/ 

Instrumentos 

Diagnósticos/Resultados Ação Corretiva 

Análise dos meios e 

canais de 

comunicação 

utilizados para publicar 

as atividades da 

instituição na 
comunidade externa. 

Análise dos 

regimentos e manuais 

de circulação interna 

informando sobre 
procedimentos. 

Análises dos folhetos e 

jornais para divulgação 

interna, existência de 

sítios-web de 

divulgação e sua 

eficácia. 

Foi feita, pelos participantes da 

comissão, uma análise sobre as 

estratégias e meios de comunicação 

interna e com a sociedade. 

O índice de aprovação nas avaliações 

reflete o retorno do investimento que a 

Faculdade tem realizado em 

divulgação e esclarecimento de sua 

visão e missão institucional junto a sua 

comunidade interna. 

A homepage da instituição, em 

processo de renovação, vem 

buscando contemplar todos os 

aspectos da realidade acadêmica por 

meio de: notícias, artigos, 

informações, pesquisas e atividades 
rotineiras.  

Verificação das estratégias e meios 

Melhoria da 

qualidade da 

comunicação entre 

os colaboradores 

por meio do uso 

sistemático do 

correio eletrônico 
interno. 

Na pandemia, 

institui-se o 

trabalho em home 

office e reuniões 

virtuais 

sistemáticas com 

os responsáveis 

dos setores 
diariamente. 

O setor de 

Ouvidoria é uma 
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Dimensão 05 – Políticas de Pessoal 

Aspectos Avaliados  Planos de Carreira com critérios claros de 
admissão e de progressão. 

 Programas de qualificação profissional e de 
melhoria da qualidade de vida de docentes e 
funcionários técnico-administrativos.  

 Integração entre os membros da Instituição.  

 Formação do corpo docente. 

 Condições institucionais para os docentes e o 
corpo técnico-administrativo. 

Resultados Esperados  As políticas de pessoal, de carreiras do corpo 
docente e do corpo técnico-administrativo, seu 
aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional 
e as condições de trabalho praticadas pela 
Faculdade estão coerentes com o PDI. 

 Corpo docente com no mínimo formação de pós-
graduação lato sensu e experiência profissional e 
acadêmica adequadas às políticas constantes dos 
documentos oficiais da Faculdade. 

Análise do Guia do 

Aluno, documento que 

contém informações 

sobre Projeto 

Pedagógico do curso, 

disciplinas, créditos, 

horários de 

funcionamento e 
outros. 

Pesquisa quantitativa 

e qualitativa com os 

membros dos diversos 

segmentos da 

instituição avaliando a 

efetividade da 

comunicação e a 

circulação das 

informações na 
instituição. 

Procedimentos de 

recepção de 

sugestões e 

procedimentos de 

resposta. 

 

de comunicação interna, externa e 

com a sociedade, preocupação com a 
imagem da ESAB. 

 

Necessidade de utilização de 

ferramentas que aperfeiçoem a 

comunicação interna entre os 
colaboradores. 

 

A ouvidoria é reconhecida junto à 

comunidade acadêmica como um 

canal de comunicação com a IES. 

Vários participantes da pesquisa 

afirmaram que já utilizaram os 

serviços de informação como 0800, 

chat, ouvidoria entre outros e os 

serviços foram bem avaliados. 

 

prioridade para a 

IES, assim, as 

estratégias de 

melhoramento são 
constantes. 
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 As políticas de capacitação e de acompanhamento 
do trabalho docente estão implementadas e 
acompanhadas. 

 O Plano de Carreira Docente, homologado por 
órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, está 
implementado e difundido na comunidade 
acadêmica. 

 O perfil (formação e experiência) e as políticas de 
capacitação do corpo técnico-administrativo estão 
adequadas às políticas constantes dos documentos 
oficiais (PDI) da Faculdade. 

 Clima institucional favorável, relações 
interpessoais, estrutura de poder, graus de 
satisfação pessoal e profissional condizente aos 
objetivos institucionais. 

Ações Realizadas/ 

Instrumentos 

Diagnósticos/Resultados Ação Corretiva 

Análise do quadro docente, 

detalhando o número total de 

professores de acordo com a 

titulação e o regime de 
trabalho. 

Análise dos programas 

voltados para o 

acompanhamento do trabalho 

docente, comentando os 

mecanismos existentes para 

promover sua formação 

pedagógica e para apoiá-los na 

elaboração e execução dos 

programas de ensino e de 
aprendizagem. 

Análise dos principais critérios 

de admissão e de progressão 

na carreira, bem como aqueles 

que definem a política da 

capacitação docente e sua 

operacionalização. 

Análise dos principais 

mecanismos de apoio da 

instituição à produção 

pedagógica, científica, técnica, 

cultural e artística e à 

participação dos professores 

em eventos científicos e 

acadêmicos, comentando o 

significado de seus resultados 

Nível satisfatório em função do 

índice de aprovação das 

políticas adotadas pela 

Instituição em relação ao Plano 

de Carreira e programas de 
qualificação profissional. 

Qualificação dos colaboradores 

por meio da oferta de um curso 

de pós-graduação ofertado pela 
IES; 

Há entendimento de que a IES 

oferece aos seus funcionários 

um ambiente físico agradável e 

seguro, além de valorizar e 

incentivar o desenvolvimento 

profissional de seus funcionários, 

sendo comprovado nos 
resultados da pesquisa. 

A divulgação dos benefícios 

existentes na IES ainda é 
insuficiente.  

O Plano de 

Carreira precisa 

ser revisto para se 

adequar às novas 

estratégias de 

crescimento da 
IES. 

A Divulgação 

quanto aos 

benefícios 

existentes na IES 

precisa ser revista 

e avaliada, pois 

tais benefícios são  

importantes para a 

melhoria da 

qualidade de vida 

e do clima 

organizacional dos 

colaboradores e 

seus familiares, 

ainda mais 

relevante diante da 

crise sanitária 

vivenciada por 
todos. 
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no cotidiano da instituição. 

Análise do quadro técnico-

administrativo, detalhando o 

número total de funcionários e 

a compatibilização das funções 

exercidas com a formação 

profissional e o nível de 
experiência acumulada. 

Análise dos critérios de 

admissão e progressão na 

carreira dos funcionários, bem 

como as políticas para sua 
capacitação. 

Análise do clima organizacional 
na Faculdade. 

 

Dimensão 06 – Organização e Gestão Institucional 

 

Aspectos Avaliados  Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos 
colegiados.  

 Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em 
relação às finalidades educativas.  

 Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e 
soluções.  

 Modos de participação dos atores na gestão 
(consensual, normativa, burocrática).  

 Investimento na comunicação e circulação da 
informação (privativa da gestão central ou fluida em 
todos os níveis). 

Resultados Esperados  Coerência entre gestão e objetivos institucionais; 

 Integração entre gestão, órgãos colegiados e 
comunidade acadêmica. 

 A gestão institucional se pauta em princípios de 
qualidade, e resulta de diretrizes de ações coerentes 
com o PDI. 

 O funcionamento e a representatividade dos Conselhos 
Superiores e dos Colegiados de Curso, ou equivalentes, 
cumprem os dispositivos regimentais e estão coerentes 
com o PDI, ocorrendo a participação dos segmentos da 
comunidade universitária nos processos decisórios. 

Ações Realizadas/ 

Instrumentos 

Diagnósticos/Resultados Ação Corretiva 

Análise das atas dos 
órgãos colegiados. 

A missão institucional é bem 

difundida e orienta o processo de 

 Melhorar o 

sistema de 

comunicação 
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Análise dos regulamentos 

internos, normas 

acadêmicas e regimentos 
da instituição. 

Análise do organograma 
da Faculdade. 

 

gestão. 

Todos os sistemas de controles 

administrativos e pedagógicos 

desenvolvidos garantem segurança 

e agilidade nos controles e na 
tomada de decisão. 

Os órgãos colegiados, com reuniões 

sistemáticas, possuem 

representação dos diversos 
segmentos institucionais. 

O diálogo entre os gestores e o 

Diretor Presidente é fluente, 
facilitando o sincronismo das ações. 

Existe elaboração colegiada dos 

planos, projetos e demais 
documentos institucionais. 

A Instituição tem demandado 

constante ambientação e 

conhecimento de novos processos, 

normas e mecanismos que 

necessitam ser amplamente 

difundidos junto aos colaboradores, 
pois busca o enfrentamento da crise. 

interno de acordo 

com as novas 

demandas 

decorrentes do 

processo de 

crescimento e 

principalmente 

fortalecimento da 

instituição, frente 

à crise da 

pandemia que 

atingiu todo o 
mercado. 

Foi elaborado e 

implementado o 

Plano de 

Biossegurança 

para contenção 

da pandemia e 

enfrentamento da 
crise. 

 

 

 

Dimensão 07 – Infraestrutura física 

Aspectos 

Avaliados 

 Adequação da infraestrutura da Instituição (biblioteca, 
laboratórios, equipamentos de informática, rede de 
informações e outros) em função das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 

 Políticas institucionais de conservação, atualização, segurança 
e de estímulo à utilização dos meios em função dos fins; 

 Utilização da infraestrutura no desenvolvimento de práticas 
pedagógicas inovadoras; 

Resultados 

Esperados 

 Coerência Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de 
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação 
com o estabelecido no PDI, PPC e as necessidades 
acadêmicas. 

 Existência de instalações gerais para o ensino, espaços de 
convivência, e laboratórios didáticos e de pesquisa em 
quantidade e qualidade adequadas para nossos 
colaboradores. 

 Biblioteca – acervo, serviços e espaço físico – adequada e com 
ações de atualização do acervo bibliográfico e dos serviços da 
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biblioteca. 

 Condições de acesso para portadores de deficiências físicas, 
especialmente a existência de rampas ou elevadores, de 
espaços adequados na biblioteca, de instalações sanitárias e 
de vagas em estacionamento. 

 Espaços físicos, adequados em relação à dimensão para o 
número de usuários, à acústica, à iluminação, à ventilação e à 
limpeza. 

 Infraestrutura existente de segurança pessoal, patrimonial e de 
prevenção de incêndio e acidentes de trabalho. 

 O acesso a equipamentos de informática ligados à rede de 
internet pelos docentes, atendendo às suas necessidades 
acadêmicas. 

 Recursos audiovisuais e de multimídia adequados e em 
número suficiente para atender as atividades previstas. 

 Existência de normas de segurança voltadas para os 
laboratórios e instalações especiais, com pessoal técnico dos 
laboratórios em número suficiente e qualificado para executar 
as atividades a eles atribuídas. 

Ações Realizadas/ 

Instrumentos 

Diagnósticos/Resultados Ação 

Corretiva 

 Os instrumentos 

utilizados nessa 

dimensão, no 

processo de 

avaliação, foram: 

Questionários da 

CPA, questionários 

em áreas 

específicas, 

levantamento e 

análise de dados e 

história. 

Informações da 

infraestrutura: 

espaços gerais, 

laboratórios e 

biblioteca. 

 

 

  

 Os equipamentos são de qualidade e 

adequados às novas tecnologias, lembrando 

que a IES só oferta cursos a distância. 

A estrutura disponível da biblioteca foi muito 

bem avaliada pelos participantes com número 

adequado de livros. 

 A estrutura física não teve observações 

relevantes por parte dos participantes da 

pesquisa. 

 

 

 

Atualização 

regular do 

acervo de 

periódicos e 

das bases de 

dados da 
biblioteca. 

Expansão do 

material 

didático da 

SAGAH para 

todos os 

cursos de 

graduação e 

pós-
graduação. 

A partir de 

2021, a 

biblioteca será 

apenas virtual, 

para se 

adequar aos 

novos tempos 

e a Esab está 

firmando 

parceria com a 
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“Minha 
Biblioteca”.  

 

 

 

 

DIMENSÃO 08 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

Aspectos Avaliados  Adequação e efetividade do planejamento geral da 
instituição e sua relação com o Projeto Pedagógico 
Institucional e com os projetos pedagógicos dos cursos.  

 Procedimentos de avaliação e acompanhamento do 
planejamento institucional, especialmente das atividades 
educativas.  

Resultados 

Esperados 

 A Comissão Própria de Avaliação (CPA) está implantada e 
funciona adequadamente, com efetiva participação da 
comunidade interna (professores, estudantes e técnico-
administrativos) nos processos de autoavaliação 
institucional, e há divulgação das análises e dos resultados 
das avaliações, estando as informações correspondentes 
acessíveis à comunidade acadêmica. 

 Coerência do planejamento e da avaliação, especialmente 
em relação aos processos, resultados e eficácia da 
autoavaliação institucional com o estabelecido no PDI. 

 Reordenar as ações acadêmico-administrativas em função 
dos resultados da autoavaliação e das avaliações externas 
realizadas pelo MEC. 

Ações Realizadas/ 

Instrumentos 

Diagnósticos/Resultados Ação Corretiva 

Discussão em grupo 

dos núcleos básico 

comum e de temas 
optativos; 

Elaboração de 
pesquisa quantitativa; 

Relatórios sobre os 
temas abordados; 

 Autoavaliação do 
aluno; 

Avaliação dos 

Cursos, dos 

Coordenadores, dos 

Professores, da 

infraestrutura física e 

O modelo da avaliação institucional 

segue os princípios e diretrizes do 

SINAES. 

Existência de instrumentos de pesquisas 

desenvolvidos pela própria IES, 

respeitando sua especificidade e 
identidade. 

Projetos pedagógicos elaborados de 
forma coletiva. 

Mecanismo de avaliação conhecidos e 

praticados pela IES, ou seja, existência 
de uma cultura de avaliação. 

A CPA de forma sistemática acompanha 

em conjunto com a coordenação dos 

cursos os relatórios de avaliações 

Incentivar maior 

interesse por parte 

da comunidade 

acadêmica pelo 

processo de 

autoavaliação 
institucional; 

Tornar mais 

eficiente a 

divulgação dos 

resultados das 
avaliações. 
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da estrutura 

organizacional, pelo 
aluno; 

Avaliação das 

Coordenações de 

Cursos, das 

Diretorias, da 

infraestrutura física e 

estrutura 
organizacional. 

Análise do 

regulamento da CPA 

e do Programa de 

Autoavaliação 
Institucional. 

Análise da legislação 

relacionada ao 

SINAES e dos 

documentos 

orientadores emitidos 

pelo MEC, CONAES 
e INEP. 

Análise das metas 
previstas no PDI. 

Análise dos relatórios 

das avaliações 
externas do MEC. 

 

externas do MEC e as fragilidades 
apresentadas nas avaliações internas. 

 

A CPA busca constantemente viabilizar 

ações juntamente com sua equipe para 

atender as necessidades expressas pela 
avaliação de toda a comunidade. 

 

 

 

 

Dimensão 09 – Políticas de Atendimento ao Estudante 

Aspectos Avaliados  Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes 
(critérios utilizados, acompanhamento pedagógico, espaço 
de participação e de convivência) e sua relação com as 
políticas públicas e com o contexto social. 

 Políticas de participação dos estudantes em atividades de 
ensino (estágios, tutoria), iniciação científica, extensão, 
avaliação institucional, atividades de intercâmbio estudantil. 

 Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados 
acadêmicos (ingressantes, evasão/abandono, conclusão de 
curso, relação professor/aluno). 

 Acompanhamento de egressos e de criação de 
oportunidades de formação continuada. 
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Resultados 

Esperados 

 Coerência das políticas de atendimento aos discentes com o 
estabelecido no PDI. 

 Programas implantados e adequados de apoio ao 
desenvolvimento acadêmico dos discentes, de realização de 
atividades científicas, técnicas, culturais, e de divulgação da 
sua produção. 

 Adequação das políticas de acesso, seleção e permanência 
de estudantes (critérios utilizados, acompanhamento 
pedagógico, espaço de participação e de convivência) 
praticadas pela Faculdade e há adequada relação com as 
políticas públicas e com o contexto social. 

 Existência de mecanismos para acompanhamento de 
egressos e criação de oportunidades de formação 
continuada. 

Ações Realizadas/ 

Instrumentos 

Diagnósticos/Resultados Ação Corretiva 

 Pesquisa 

quantitativa e 

qualitativa; 

Ações voltadas para 
os estudantes: 

Perfil do aluno 
ingressante; 

. Programa de 
Extensão; 

. Oportunidade de 
formação continuada. 

 Programas de 

nivelamento e 

formação continuada. 

 

A IES possui estratégias para a 

permanência dos alunos e minimização 

da evasão, tanto em relação às 

dificuldades financeiras como nas 

questões psicopedagógicas (NAP, 

Programa de Nivelamento, Programa de 

Egressos), porém precisam ser mais 
divulgados. 

Existência da Ouvidoria, para onde os 

alunos direcionam suas sugestões e 

queixas sobre os serviços prestados, 

bem avaliados pelos participantes da 
pesquisa. 

 O sistema de avaliação interna 

possibilita ao aluno a oportunidade de 

avaliar o curso, a coordenação e 

demais serviços relativos ao interesse 
deste (pesquisa institucional); 

Elaboração do programa de 
nivelamento. 

 

Incentivo à 

participação dos 

alunos nas 

atividades de 

extensão, como 
lives, entre outros. 

Criação do NAPE. 

 Incentivo às 

atividades 

comunitárias, 

eventos e cursos 

de extensão 

oferecidos pela 

IES (oferta de 

cursos de 

extensão 
gratuitos) 

 

 

 

 

Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

Aspectos 

Avaliados 

 Sustentabilidade financeira da instituição e políticas de 
captação e alocação de recursos. 

 Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas 
de ensino, pesquisa e extensão. 
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Quadro 3 Fonte: Relatórios das Avaliações internas dos anos de 2018,2019 e 2020. 

 

 

Resultados 

Esperados 

 Coerência da sustentabilidade financeira apresentada pela 
Faculdade com o estabelecido no PDI. 

 Adequação entre a proposta de desenvolvimento da 
Faculdade, incluindo a captação de recursos, e o orçamento 
previsto, a compatibilidade entre cursos oferecidos e as verbas 
e os recursos disponíveis, e existe controle entre as despesas 
efetivas e os referentes às despesas correntes, de capital e de 
investimento. 

 Existência de políticas de aquisição de equipamentos e de 
expansão e/ou conservação do espaço físico necessárias à 
adequada implementação dos programas de ensino, pesquisa 
e extensão. 

Ações Realizadas/ 

Instrumentos 

Diagnósticos/Resultados Ação Corretiva 

Planilha financeira 
que compõe o PDI. 

Orçamento dos 

cursos oferecidos 

(graduação e pós-

graduação) pela 

Faculdade. 

Folhas de 

pagamento e 

orçamentos dos 

docentes e do 

corpo técnico-
administrativo. 

 

As obrigações trabalhistas não 

comprometem a sustentabilidade da 

Faculdade uma vez que são cumpridas 

em sua totalidade. 

A necessidade de equipamentos e 

infraestrutura necessária ao 

atendimento da demanda está 

contemplada no orçamento da 

Instituição sem o comprometimento do 

Planejamento Financeiro. 

A Faculdade zela pela manutenção de 

padrões de recrutamento e condições 

de trabalho condizentes com sua 

natureza, bem como pelo oferecimento 

de oportunidades de aperfeiçoamento 

técnico profissional a todos os seus 
colaboradores. 

 Foi verificado que a IES possui 

sustentabilidade financeira e resultados 

positivos, em função do aumento da 

demanda, e de seu planejamento 

estratégico previsto no PDI. 

Restruturação de alguns setores para 

promover a viabilidade da sustentação 

financeira diante da crise econômica 

atual. 

Tornar acessível ao 

conhecimento da 

comunidade interna 

e externa os 

benefícios propostos 

na previsão da 

proposta 

orçamentária da IES 

de modo a tornar a 

gestão mais 

participativa. 

 

Tranquilizar os 

funcionários diante 
da crise econômica. 

 

Equipe responsável 

para avaliar os 

procedimentos 

frente à crise 

sanitária e 

econômica. 
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5. Ações realizadas com base nas análises dos relatórios de 

autoavaliação dos anos de 2018, 2019 e 2020 e construção de 

metas para 2021 

 

Buscamos nesse tópico evidenciar as ações realizadas nos anos de 2018 a 

2020 de todas as etapas do processo de autoavaliação ocorridos nos referidos 

relatórios. Priorizamos as análises do ano de 2020, pois entendemos ser um 

reflexo do avanço demonstrado nos relatórios anteriores. Esses dados nos 

permitiram construir o Plano de Ação para 2021.   

 

Vale ressaltar que quando encerramos um ciclo de avaliação fica cada vez 

mais nítido o papel da CPA na Instituição e na sociedade, pois é um processo 

evolutivo, de conquistas, muitas vezes de longo prazo. Porém, podemos 

perceber, o quanto a apresentação desses diagnósticos resultou em ações 

conjuntas da CPA com outros setores da IES para a promoção de melhorias. 

Assim, de forma colaborativa estamos criando possibilidades de gerar ações 

que beneficiam a comunidade como um todo.  

 

Para a construção do quadro abaixo utilizamos os dados apurados em 2018 

para a realização das ações da CPA em 2019, e os dados apurados de 2019 

para realização das ações da CPA em 2020. Também incluímos as metas para 

2021, podendo refletir as melhorias geradas a partir da análise desses 

diagnósticos. Para tanto, agrupamos as 10 dimensões em seus respectivos 

eixos, como já informado no capítulo da metodologia, pois entendemos que 

contemplam todos os setores da IES, tendo como objetivo, o autoconhecimento 

da Instituição.  

 

 

 

Eixo  Ações realizadas no 
ano de 2019.  

Ações realizadas no 
ano de 2020.  

Metas para o ano de 
2021 diante da análise 
dos resultados obtidos 
no triênio.  

Eixo 1: 
Planejamento e 
Avaliação 

 Processamento 

dos dados de 

2018. 

 Processamento dos 

dados de 2019. 

 Elaboração do 

 Manter diversidade de 

meios para a 

divulgação dos 
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Institucional  Elaboração do 

plano de 

divulgação dos 

resultados da 

autoavaliação 

institucional 2018. 

 Consolidação dos 

dados e produção 

do Relatório Final 

2018. 

 Postagem do 

relatório final no e-

Mec acerca dos 

resultados 

apurados na 

autoavaliação 

institucional de 

2018. 

 Divulgação dos 

resultados da 

autoavaliação 

institucional 2018 

no ambiente físico 

da ESAB (banner) 

e no ambiente 

virtual. 

 Discussão dos 

resultados da 

autoavaliação 

pelos membros da 

CPA em reunião. 

 Elaboração do 

Plano de Trabalho 

da CPA 2019-

2020 e sua 

divulgação para a 

comunidade 

acadêmica. 

 Levantamento de 

formulários das 

IES para 

reformulação dos 

questionários de 

autoavaliação 

para serem 

aplicados em 

2019. 

 Reunião com os 

segmentos: 

plano de divulgação 

dos resultados da 

autoavaliação 

institucional 2019. 

 Gravação do vídeo 

para divulgar a 

participação da 

comunidade 

acadêmica. 

 Liberação do vídeo 

no ambiente de 

estudo do aluno, 

enviado por e-mail 

para todos os 

colaboradores 

técnico 

administrativos e 

docentes. Envio de 

e-mail também para 

os egressos e no 

site, para atender 

toda a comunidade. 

 Realização das 

ações de 

conscientização e 

divulgação da CPA. 

 Elaboração do 

Plano de Trabalho 

da CPA 2020-2021 

e sua divulgação 

para a comunidade 

acadêmica. 

 Aprofundamento da 

análise documental 

e implantação do 

Relatório de 

Atividades. 

 Continuidade das 

reuniões para 

planejamento e 

apresentação dos 

resultados de 2019. 

 Implementação da 

página da CPA no 

site da IES, agora 

com um canal direto 

com a comunidade. 
 

resultados das 

pesquisas, 

principalmente diante 

da crise sanitária. 

 Elaborar outros vídeos 

sobre a CPA. 

 Monitorar o 

cumprimento das 

metas do plano de 

avaliação do triênio 

2018-2020 realizado. 

 Aprimorar as ações de 

conscientização e 

divulgação da CPA. 

 Manter uma 

padronização dos 

informativos da CPA 

criados pelo 

departamento de 
marketing. 

 Acompanhar e 

atualizar informações 

da CPA no site da IES. 

 Verificação e 

atualização dos 

questionários a serem 

aplicados em 2021, 

referentes ao ano de 

2020. 

 Ajustar o Planejamento 

para 2021/2022 de 

acordo com os dados 

obtidos no triênio de 

acordo com 

imprevistos ocorridos 

com o agravamento da 

pandemia. 

 Divulgação do 

Planejamento das 

ações para os setores 

acadêmicos e 

ampliação das 

reuniões com os 

coordenadores, corpo 

docente e Direção 

Acadêmica. 
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docentes e técnico 

administrativo 

para apresentação 

do relatório da 

avaliação 

institucional. 

 Relatórios 

entregues aos 

coordenadores. 
 

Eixo 2: 
Desenvolvimento 
Institucional  

 

 Acompanhar junto 

aos diretores e 

coordenadores de 

cursos as 

estratégias e 

ações para 

solucionar as 

fragilidades 

apresentadas na 

avaliação de 

curso, docentes e 

aspectos físico da 

IES pelo corpo 

discente. 

 Acompanhar a 

revisão dos PPCs e 

do cumprimento das 

metas do PDI. 

 Elaboração do 

NEPE. 

 Relatório de 

Atividades com 

registro das ações 

de responsabilidade 

social e demais 

ações da IES. 

 Criação do projeto 

de 

acompanhamento 

dos egressos, bem 

como um espaço 

direcionado 

especificamente 

para o egresso no 

site da IES. 

 Acompanhamento 

dos resultados dos 

discentes em 

avaliações internas 

e externas e 

acompanhamento 

das análises do 

NDE. 

 Aprofundamento da 

análise documental 

que evidencia os 

resultados obtidos. 

 Investir e consolidar a 

cultura de pesquisa, 

através do NEPE. 

 Manter e acompanhar 

os registros dos 

Relatórios de 

Atividades das ações 

de responsabilidade 

social. 

 Acompanhar as 

reformulações dos 

PPCs e das metas do 

PDI. 

 Acompanhar junto à 

Direção Acadêmica e 

aos Coordenadores 

dos Cursos a 

construção do projeto 

de inovações 

metodológicas para a 

IES, já previsto. 

 Acompanhar e 

intensificar com os 

setores acadêmicos o 

desenvolvimento de 

mecanismos para a 

avaliação dos impactos 

das ações sociais 

realizadas pela IES 

junto à comunidade. 

 

Eixo 3: Políticas 
Acadêmicas 

 

Acompanhar junto aos 
diretores e 

coordenadores de 
cursos as estratégias 

e ações para 
solucionar as 

 Implantação da 

nova coleta de 

dados do egresso. 

 Elaboração do 

projeto de 

nivelamento de 

 Acompanhar com 

os setores 

acadêmicos a 

efetivação do 

projeto de Ensino, 

Pesquisa e 
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fragilidades 
apresentadas na 

avaliação de curso, 
quadro de docentes e 
aspectos físicos da 

IES pelo corpo 
discente. 

curso. 

 Ampliação dos 

projetos de 

pesquisas através 

do NEPE. 

 Continuidade dos 

projetos de 

extensão. 

 Aumento dos 
meios de 

comunicação da 
CPA com a 

comunidade. 

 Implantação da 

Universidade 

solidária. 
 

 Implantação dos 

cursos de extensão 

gratuitos. 

 Acompanhamento 

da CPA nos cursos 

de formação dos 

docentes e nos 

treinamentos do 

corpo técnico 

administrativo com 

impacto no 

atendimento ao 

aluno. 

Extensão (NEPE). 

 Verificar 

estratégias para 

ampliar o 

envolvimento da 

comunidade 

acadêmica nos 

processos da CPA. 

 Acompanhar com o 

setor acadêmico a 

ampliação da 

oferta de cursos de 

formação 

continuada, 

incluindo todos os 

colaboradores. 

 Intensificar as 

estratégias para 

melhorar os 

processos de 

divulgação de 

todas as atividades 

acadêmicas da IES 

que a CPA 

acompanha. 

 Intensificar os 

estudos de 

implementação do 

novo projeto de 

inovação 

metodológica. 

 Acompanhar o 

trabalho do setor 

acadêmico na 

execução do 

Programa de 

nivelamento e 

Programa de 

Egressos.  

 Contribuir para as 

melhorias no 

processo de 

atendimento 

psicopedagógico 

(NAP). 

 Acompanhar as 

ações da IES em 

relação à 

implementação das 
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ferramentas para o 

acompanhamento 

dos Egressos. 

 Acompanhar e 

auxiliar o setor 

acadêmico na 

continuidade dos 

projetos de 

extensão, com a 

apresentação de 

Lives, incluindo 

temas transversais 

e de interesse dos 

alunos. 
Eixo 4: Políticas 
de Gestão 

 

  Acompanhamento 

do plano de carreira 

docente. 

 Monitoramento da 

satisfação docente 

e do corpo técnico-

administrativo 

quanto às políticas 

de capacitação e 

treinamento do 

corpo técnico 

administrativo. 

 Promoção de ações 

de divulgação de 

metas de satisfação 

da comunidade 

acadêmica por meio 

de coleta de dados 

das avaliações. 

 Manter o Relatório 

de Atividades e os 

registros. 

 Monitorar o 

cumprimento das 

metas do PDI 

quanto às políticas 

de gestão. 

 Acompanhar a 

reformulação e divulgação 

do Plano de Carreira 

docente junto aos 

gestores. 

 Verificar e 

acompanhar a realização 

das ações de divulgação 

das metas e das melhorias 

alcançadas pelos 

gestores, a todos os 

setores da IES. 

 Acompanhar com 

os gestores e Direção 

acadêmica a continuidade 

das políticas de extensão 

voltadas ao enfrentamento 

da crise. 

 Verificar as 

atualizações do Protocolo 

de Biossegurança 

implantado pelos gestores. 

 Acompanhar o 

desenvolvimento das 

políticas de acessibilidade 

realizada pelos gestores. 

 Acompanhar o 

desenvolvimento das 

ferramentas de gestão 

acadêmica para os 

projetos de TI. 

 Acompanhar as 

estratégias da gestão em 

relação à ampliação da 

participação da IES nos 
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programas de 

financiamento estudantil, 

bem como a continuidade 

do processo de oferta de 

bolsas gratuitas para a 

sociedade, implantado em 

2020/2021. 
 

Eixo 5: 
Infraestrutura 
Física 

 

  Mudança da sede e 

adequação dos 

espaços, de acordo 

com a solicitação 

dos avaliadores. 

 Acompanhamento 

da adequação do 

espaço quanto às 

normas de 

acessibilidade. 

 Atualização do 

acervo da 

biblioteca.  

 Atualização 

constante do 

website da IES, 

com informações 

relevantes à 

comunidade 

acadêmica. 
 

 

 Acompanhar a 

adequação do espaço 

quanto às normas de 

acessibilidade. 

 Auxiliar e 

acompanhar com os 

setores acadêmicos o 

desenvolvimento do 

projeto da biblioteca 

online. 

 Auxiliar na 

manutenção do 

monitoramento da 

qualidade da infraestrutura 

com aplicação de 

questionários aos 

membros da comunidade 

acadêmica. 

 Acompanhar junto 

aos setores responsáveis 

as estratégias para 

aquisição e atualização de 

novos equipamentos, 

diante das mudanças 

provocadas e antecipadas 

pela pandemia. 
 
Quadro 4 Fonte: Metas da CPA elaboradas a partir dos relatórios das ações realizadas em 

2019 utilizando os dados da pesquisa de 2018 e das ações realizadas em 2020, utilizando os 
dados de 2019. 

 

 

6. Conclusão 
 

A ESAB vem cumprindo o desafio de uma avaliação institucional com a 

finalidade de fomentar a cultura da avaliação participativa, construtivista e 

formativa, para tanto, o ciclo atual prevê a elaboração do relatório integral. 

Informamos que o relatório da avaliação de 2019, está especificamente 
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contemplado no item 3 e no decorrer do documento apresentado. 

A instituição reconhece que é fundamental que os resultados obtidos por meio 

dos processos avaliativos sejam vetores dos processos de melhorias contínuas 

nos cursos em suas instâncias de organização pedagógica, corpo docente e 

infraestrutura. Os relatórios da CPA têm como objetivo a consolidação de todo 

o resultado do processo da autoavaliação, juntamente com a análise e 

interpretação dos dados, com os resultados da avaliação de cursos e de 

ensino/aprendizagem.   

Este é um importante instrumento para a tomada de decisão, principalmente, 

porque é o relatório integral, abordando a análise dos dados dos anos de 2018, 

2019 e 2020. Nesse sentido, tentou-se abranger e detalhar os pontos 

relevantes e julgados necessários para auxiliar a tomada decisão da gestão. 

Como os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, 

os avaliadores externos e a sociedade, optamos pela utilização de tabelas e 

quadros, para que facilitasse a compreensão das informações, e de forma 

clara, expusemos as análises obtidas dos dados com o objetivo de atingir a 

todos os leitores e cumprir assim, o nosso compromisso não só com a IES, 

mas com toda a sociedade. 

A Gestão acredita que a análise crítica é um instrumento eficaz para alcançar 

resultados, especialmente em relação aos indicadores que apresentam 

fragilidades, apontados nos relatórios de autoavaliação. Essa análise permite 

observar um avanço da ESAB em relação à autoavaliação aplicada nos anos 

de 2018, 2019 e 2020. A CPA através das análises e apuração dos dados, 

oferece à Instituição o caminho para que possa expor e ampliar suas 

potencialidades, bem como, reconhecer suas fragilidades, o que lhe garante 

um processo contínuo de crescimento pautado na construção do conhecimento 

crítico da realidade sendo capaz de transformá-la, para o benefício de todos.  

O processo de autoavaliação institucional evoluiu, ganhando mais consistência 

e forma, autonomia da comissão e ao bom entrosamento da equipe CPA junto 

à comunidade acadêmica, e, em especial, com os setores de TI e os 

coordenadores. Além disso, é compromisso da CPA buscar desenvolver uma 

autoavaliação institucional cada vez mais completa e abrangente, que exprima 
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as reais necessidades de melhorias dos processos e serviços, e que fortaleça 

aquilo que tem se configurado como sucesso na instituição.   

Os instrumentos de autoavaliação foram se modificando e evoluindo ao longo 

do tempo em que esta Comissão Própria de Avaliação foi instituída legalmente, 

sempre no intuito de facilitar a compreensão dos processos que ocorrem na 

IES.  Ainda existem melhorias a serem desenvolvidas na ESAB, de ordem 

documental, políticas de sustentabilidade e cunho ambiental; melhorias na 

comunicação interna e na redução dos gargalos e sobrecargas de trabalhos 

inerentes aos setores, mas a IES, nas pessoas de sua equipe gestora e demais 

colaboradores, tem se comprometido a buscar soluções e melhorias contínuas, 

para oferecer ao público uma educação superior de qualidade. Esse continua 

sendo o compromisso da ESAB desde o seu estabelecimento até à atualidade.   
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