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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL- ESAB 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

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 Escola Superior Aberta do Brasil – ESAB, a CPA 

adequou o projeto da autoavaliação trienal, no período de 2020/2021 diante do 

novo formato de trabalho, ajustando assim o projeto de autoavaliação trienal.  

 

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.  

 

A Comissão Permanente de Avaliação – CPA é responsável pela condução e 

articulação do processo de avaliação interna. A aplicação dos instrumentos de 

avaliação no segundo semestre letivo, com vistas a uma avaliação voltada para 



 
 

 

as questões pedagógicas, de infraestrutura e gestão. Cabe destacar, no entanto, 

que ao longo do processo, proceder-se-á sempre à avaliação dos itens 

apontados como fragilidades, e àqueles que se destacarem como 

potencialidades concernentes ao último processo de autoavaliação institucional.  

 

A coleta dos dados é realizada a partir das respostas dadas aos questionários 

que serão aplicados online, das reuniões e relatórios para análise e quantificação 

de dados e indicativos dos setores, bem como das avaliações externas do Mec. 

As avaliações e análise dos dados serão referenciadas a partir das dimensões 

do SINAES, em uma perspectiva de análise quantitativa e qualitativa. 

 

Acerca dos membros participantes da CPA, destacamos que a partir do princípio 

da paritaridade, considerando a Lei nº 10.861/2004, e de acordo com portaria 

07/2020, a comissão é constituída pelos seguintes membros: 

 

Presidente: Msª Renata Santos Moreira Frechiani, e seu suplente: Tânia Mara 

Gomes;  

Representante do corpo docente: Marcony Brandão Uliana, e seu suplente: 

Eliana Rangel;  

Representante do corpo discente: Mayara Themoteo Pereira, e seu suplente: 

Breno Sofiati Barbosa;  

Representante do corpo Técnico-Administrativo: Alessandro Moreth, e seu 

suplente: Mariana Rodrigues Andrade;  

Representante da sociedade civil: Winker Denner, e seu suplente: Luís 

Cláudio Frechiani. 

 



 
 

 

A partir de janeiro de 2021, passa por mais uma alteração na constituição dos 

seus membros através da portaria 07/2021, tendo atualmente essa 

constituição: 

 

Presidente: Renata Santos Moreira Frechiani 

Suplente: Thalita Rezende  

Corpo Docente: Marcony Uliana Brandão   

Suplente: Eliana Rangel De Oliveira 

Corpo Discente: Mayara Themoteo Pereira 

Suplente: Breno Sofiati Barbosa 

Corpo Técnico-Administrativo: Tânia Mara Gomes 

Suplente: Mariana Rodrigues Andrade  

Sociedade Civil: Winker Denner 

Suplente: Luís Cláudio Frechiani  

 

 

 

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. 

 

2. DADOS INSTITUCIONAIS 

 



 
 

 

2.1 Identificação: 

 

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 

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 
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3. METODOLOGIA DE AÇÃO 
 

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).  

 

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. A coleta dos dados é realizada a partir das 
respostas dadas aos questionários que são aplicados online, das reuniões e 
relatórios dos setores, bem como as recomendações das comissões avaliadoras 
para a busca da qualidade institucional. A CPA estabelece algumas etapas do 
processo de autoavaliação institucional, quais sejam:  

 

 
Etapas do processo de autoavaliação institucional da CPA 

 

 

 

 

1º Etapa: Preparação 
Organização e Planejamento da CPA 

Sensibilização 
Elaboração do Projeto de Avaliação 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto de avaliação da ESAB está organizado de forma a contemplar as dez 

dimensões estabelecidas pela Lei do Sinaes. Os eixos se apresentam da 

seguinte forma:  

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 08 do 

Sinaes (Planejamento e Avaliação). Inclui também um Relato Institucional 

(postado no e-MEC), que descreve e evidencia os principais elementos do seu 

processo avaliativo (interno e externo) em relação ao PDI, incluindo os relatórios 

emanados pela CPA, do período que constituiu o objeto de avaliação.  

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 01 (Missão e 

o Plano de Desenvolvimento Institucional) e 03 (Responsabilidade Social da 

Instituição) do Sinaes.  

2º Etapa: Desenvolvimento 
Ações 

Levantamento dos Dados e Informações 
Análise das informações 

3º Etapa:  Consolidação 
Relatório 

Divulgação 
Análise Crítica 



 
 

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 02 (Políticas para o 

Ensino, Pesquisa e Extensão), 04 (Comunicação com a Sociedade) e 09 

(Políticas de Atendimento aos Discentes) do Sinaes.  

Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 05 (Políticas de 

Pessoal), 06 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade 

Financeira) do Sinaes.  

Eixo 5 – Infraestrutura Física: contempla a dimensão 07 (Infraestrutura Física) 

do Sinaes. 

 

4. ASPECTOS CONCERNENTES AO PLANO DE TRABALHO CPA 

2020/2021 

 

O processo de autoavaliação institucional perpassa pela avaliação interna e 

externa da IES. Nesse contexto, elaborou-se um panorama geral das ações de 

trabalho pretendidas pela CPA no período 2020/2021, quais sejam:  

 

I – Análise dos dados apurados na autoavaliação institucional realizada em 

dezembro de 2019: 

• Consolidação dos dados analisados a partir da produção do Relatório 

Final;  

• Divulgação dos resultados da autoavaliação no ambiente virtual dado o 

momento atual; 

• Discussão dos resultados da autoavaliação pelos membros da CPA em 

reunião virtual. 

• Retorno para a comunidade acadêmica dos resultados apurados 2019 e 

proposta de metas 2020. 



 
 

 

 

II - Elaboração da Proposta da autoavaliação institucional 2020: 

• Planejamento da autoavaliação da IES; 

• Apresentação da proposta autoavaliação 2020/2 – desenvolvimento de 

instrumento de avaliação de imagem para a Sociedade Civil, conforme 

indicação da comissão de avaliação do MEC, bem como reformular 

instrumentos direcionando para os sujeitos por meio da plataforma; 

• Construção do Cronograma de Ações/Atividades da autoavaliação; 

• Avaliação constante do alcance das metas desta proposta de ação. 

 

III- Sensibilização: divulgação do Plano de Ação da CPA 

• Realizar reunião com os membros da CPA, com os gestores, 

acadêmicos e administrativos, com as coordenações de curso e com os 

encarregados de setores e serviços para apresentar o Plano de Ação da 

CPA e reforçar a importância da autoavaliação institucional e do 

envolvimento potencializador de toda a comunidade acadêmica da 

ESAB; 

• Divulgar sobre o que é a avaliação de desempenho institucional, os 

resultados que podemos alcançar e a importância da participação de 

toda a comunidade para os acadêmicos, professores e colaboradores da 

ESAB; 

• Disponibilizar no site da IES os Planos de Ação da CPA, bem como os 

resultados alcançados para que a comunidade acadêmica acompanhe 

as ações da CPA e entenda a sua importância. 

 

VI - Desenvolvimento do Instrumento de Avaliação Institucional (Levantamento 

de Dados): 



 
 

 

• Reunião da CPA: definir quais os objetivos específicos do instrumento de 

avaliação institucional; 

• Digitação/reformulação do instrumento.  

 

VII - Levantamento de dados: 

• Levantamento de dados por meio de aplicação online do instrumento de 

avaliação institucional e por meio das portas de entra dos canais de 

comunicação: relatórios anuais dos setores de Ouvidoria, Fale Conosco, 

Chat, coordenações dos cursos de graduação presencial e EaD e pós-

graduação; 

• Análise dos dados coletados; 

 VIII - Elaboração do Relatório Final e apresentação dos resultados à 

Comunidade acadêmica da ESAB: 

• Elaboração do relatório final, que esse ano será o trienal. 

• Apresentação do relatório final à equipe gestora; 

• Divulgação dos resultados da autoavaliação no ambiente virtual , pois no 

ambiente físico da ESAB (banner), por enquanto suspenso; 

• Discussão dos resultados da autoavaliação pelos membros da CPA em 

reunião. 

 
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. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DOS COMPONENTES DO PLANO DE TRABALHO 

2020-2021 



 
 

 

 

1 - Coleta de dados junto aos setores administrativos e pedagógicos da IES  
 
O procedimento de coleta de dados pretende acompanhar continuamente as 

atividades da instituição. Os dados obtidos servirão de fonte de informação para 

elaboração dos relatórios de avaliação institucional, e serão subsidiados pelas 

informações constantes no Censo da Educação Superior, mantido pelo INEP, 

atualizado anualmente. Outras informações necessárias à avaliação que não 

constem nesse banco de dados serão fornecidas pelo setor da faculdade 

responsável por tal atividade, devendo ser certificado pelo mesmo. 

 
2 - Construção e aplicação de instrumentos de avaliação para a 
comunidade acadêmica  
 
A Comissão Permanente de Avaliação da ESAB, tendo como documento 

balizador o Plano de Desenvolvimento Institucional, desenvolve o processo de 

autoavaliação institucional com base nos questionários aplicados à comunidade 

acadêmica, nos relatórios dos setores administrativos e pedagógicos. 

Destacamos como de grande relevância nesse processo canais de informação 

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

diretamente ligados à opinião de reclamação, sugestão, dúvidas e consultas, 

tanto interna como externamente. Ressaltamos que o processo de avaliação 

institucional e de cursos perpassa ainda pelas avaliações externas, de modo que 

a IES receberá comissões de avaliadores do INEP/SINAES/MEC, que atuarão 

conforme instrumentos próprios de avaliação, tendo como ponto de partida os 

relatórios de autoavaliação institucional produzidos pela CPA. 

 

A elaboração de instrumentos (questionários) de avaliação será realizada com 

base nas dimensões do SINAES, de modo que tais instrumentos contemplem o 



 
 

 

corpo técnico administrativo, docentes e discentes da IES. Tais instrumentos se 

constituem em propostas de análise da CPA, dentro do contexto institucional, 

observando-se a realidade de cada segmento a ser avaliado. Em relação à 

avaliação dos cursos serão considerados os seguintes indicadores: 

 

• Resultados da autoavaliação institucional, com a avaliação do curso pelos 

discentes e docentes de acordo com as dimensões do SINAES; 

• Resultado do ENADE (se houver); 

• Relatório de Justificativa do resultado do ENADE (se houver); 

• Avaliação dos egressos; 

• Documentos oficiais do curso, relatório do INEP de autorização e/ou 

• Reconhecimento e avaliação do estágio curricular. 

 
Os questionários elaborados e posteriormente aplicados à comunidade 

acadêmica considerarão 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, o grau de satisfação dos 

alunos finalistas. 

 

Cabe destacar que os instrumentos de avaliação serão disponibilizados a todos 

os membros da comunidade acadêmica, em cada segmento. Ressaltamos ainda 

o aspecto da adesão voluntária à avaliação, com vistas ao estabelecimento de 

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



 
 

 

será feita 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 (para os cursos na modalidade 

EaD), 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, que é 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 o coordenador do sistema de informação, quando 

necessário para fins de manutenção e ajustes do sistema, tenham acesso, 

procedendo-se à posterior de senha.  

 

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

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

ao longo de todo o processo de avaliação institucional, dado o caráter político 

deste. Diante disso, a Comissão Permanente de Avaliação apresenta as 

propostas de atuação à comunidade acadêmica, disponibilizando no site da IES 

seu Plano de Trabalho, podendo receber sugestões para melhoramento do 

mesmo e dos instrumentos de avaliação até antes da data de sua implementação 

prevista no cronograma de ação da CPA. Isso permite um movimento de 

comunicação fluida entre a comissão e os participantes da autoavaliação, 

fomentando a livre adesão e a consolidação da cultura de participação nos 

processos de avaliação. 



 
 

 

 
4 – Divulgação dos resultados da Autoavaliação Institucional 
 
Os resultados da autoavaliação institucional serão divulgados no ambiente físico 

interno da ESAB, (assim que retornarem as atividades) e no site da IES, dúvidas 

e sugestões poderão ser encaminhados por e-mail à presidência desta 

comissão, e terão o retorno ou resposta em prazo máximo de 10 dias úteis. 

Lembramos que implementamos um canal direto da sociedade com a CPA, 

através de formulário com acesso pelo site. O resultado dos docentes/tutores e 

funcionários dos setores administrativos são repassados em reunião. 

 
5- O estudo de avaliações anteriores 
 
A CPA desenvolverá, continuamente, estudos acerca dos aspectos apontados 

pelos resultados da autoavaliação institucional e dos relatórios dos setores, a fim 

de consolidar o processo avaliativo na IES, refinar seus instrumentos de 

avaliação e aprimorar sua atuação junto à instituição. 

 

6- Periodicidade das reuniões da CPA 

 

A Comissão Permanente de Avaliação da ESAB se reuniu semestralmente 

diante da crise sanitária, mas cumpriu sua agenda. A partir de março de 2021, 

passa a se reunir de dois em dois meses, online. 

  

6. CRONOGRAMA DE AÇÕES PROPOSTAS PARA O ANO DE 2020/2021 
AJUSTADO A CRISE PANDÊMICA 

 
 

 

AÇÕES PRAZO 

  



 
 

 

2020 

- Analisar dos dados apurados na 
autoavaliação institucional realizada 
em dezembro de 2019; 
- Consolidação dos dados e produção 
do Relatório Final;  
- Discussão dos resultados da 
autoavaliação pelos membros da CPA 
em reunião; 
- Postar o Relato Institucional 
2013/2019 no e-MEC 

Março 

- Discutir as estratégias junto a gestão 
para enfrentamento das dificuldades 
provocadas pela pandemia; 
- Análise dos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos da Instituição; 
- Analisar o relatório 2019; 
 
 

Abril 

 
- Continuação da analisar o relatório 
2019; 
- Realizar levantamento junto aos 
coordenadores de cursos sobre as 
atividades/eventos a serem 
realizadas pelos respectivos cursos 
diante do momento atual. 
 
 
 
 
 
 
 

Maio 

- Entrega do relatório final da 
avaliação 2019. 
- Discutir os métodos de divulgação 
dos resultados da autoavaliação 
institucional 2019 no ambiente virtual, 
dado o momento atual; 
 

Julho/agosto 



 
 

 

- Acompanhar junto aos diretores e 
coordenadores de cursos as 
estratégias e ações para solucionar as 
fragilidades apresentadas na 
avaliação 2019; 
- Realização de reuniões online com 
os segmentos para apresentação do 
relatório da avaliação institucional 
2019; 
- Divulgação dos resultados da 
autoavaliação institucional 2019 no 
site enfatizando as ações que estão 
sendo realizadas e as que serão 
implementadas diante da análise dos 
resultados das avaliações. 
 

Setembro 

Divulgação do Plano de Trabalho da 
CPA 2020 para a comunidade 
acadêmica diante da nova realidade; 
- Definir datas de avaliação 
Institucional 2020 dos cursos de 
graduação e pós-graduação, para 
avaliação do corpo docente, técnico-
administrativo e infraestrutura da IES; 
- Fazer um levantamento de 
formulários das IES para 
reformulação dos questionários de 
autoavaliação; 
- Elaborar cronograma para coleta de 
dados; 
 

Outubro 

- Apresentação e ajustes finais dos 
instrumentos de coleta de dados 
(questionários). 

Novembro 

- Aplicação dos questionários 
pertinentes à autoavaliação 
institucional 2020; 
- Avaliar atividades/eventos da IES; 
- Verificar os resultados do(s) curso(s) 
que participaram do ENADE, se 
houver. 

Dezembro 



 
 

 

 

2021 

- Processar os dados; 
- Preparar o relatório final referente ao 
ano de 2020 - Relatório Trienal; 
- Postar relatório final no e-MEC 
acerca dos resultados apurados na 
autoavaliação institucional de 2018, 
2019 e 2020. ( o relatório de 2019 foi 
postado junto com o relatório de 
trienal, de acordo com instrução do 
MEC) 
 

Março 

- Elaborar plano de divulgação dos 
resultados da autoavaliação 
institucional 2020 – relatório trienal. 
- Pensar na divulgação dos resultados 
da autoavaliação institucional 2020 no 
ambiente físico da ESAB (banner) e 
no ambiente virtual; 
- Discussão dos resultados da 
autoavaliação pelos membros da CPA 
em reunião; 
-  

Maio 

- Continuação da execução do Plano 
de Trabalho da CPA 2021/2022 e sua 
divulgação para a comunidade 
acadêmica. 
 

Julho 

 

 

7. AÇÕES REALIZADAS COM BASE NAS ANÁLISES DOS RELATÓRIOS 
DE AUTOAVALIAÇÃO DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020 E 
CONSTRUÇÃO DE METAS PARA 2021 

 

 

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 
Institucional 

• Processamento 

dos dados de 

2018. 

• 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. 

• Processamento 

dos dados de 

2019. 

• Elaboração do 

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 

• Manter diversidade 

de meios para a 

divulgação dos 

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. 



 
 

 

• 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: 

docentes e 

técnico 

administrativo 

para 

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. 

 

• 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. 

 

 



 
 

 

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 

• 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 



 
 

 

acompanhamento 

das análises do 

NDE. 

• Aprofundamento 

da análise 

documental que 

evidencia os 

resultados 

obtidos. 

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 

fragilidades 
apresentadas na 

avaliação de curso, 
quadro de docentes 
e aspectos físicos 
da IES pelo corpo 

discente. 

• Implantação da 

nova coleta de 

dados do egresso. 

• Elaboração do 

projeto de 

nivelamento de 

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. 

• Acompanhar com 

os setores 

acadêmicos a 

efetivação do 

projeto de 

Ensino, Pesquisa 

e 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 



 
 

 

• Acompanhamento 

da CPA nos 

cursos de 

formação dos 

docentes e nos 

treinamentos do 

corpo técnico 

administrativo com 

impacto no 

atendimento ao 

aluno. 

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 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 

• 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 



 
 

 

quanto às políticas 

de gestão. 

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 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, 

• 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 



 
 

 

com informações 

relevantes à 

comunidade 

acadêmica. 

 

 

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 1 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. 
 

 

8. 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, que será postado ao 

e-MEC em em março de 2021.  

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.  

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, busca 

traçar suas estratégias e metas para os próximos anos em busca de melhorias, 

pois acreditamos que é um trabalho contínuo que não se finda em um ciclo, ao 

contrário, nos impõe sempre novos desafios. 
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