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I – DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome/Código da IES: Centro de Ensino Superior do Ceará/ 2410 

Caracterização da IES: Instituição Privada sem fins lucrativos - Faculdade 

Endereço: Av. João Pessoa 4005 - Município: Fortaleza - Estado: Ceará 

 

Composição da CPA: 

 

Frederico Augusto Amorim –Coordenador da CPA 

Nayara Ferreira Lima – Representante Docente 

Sivonete Coelho da Costa– Representante do Corpo Técnico Administrativo 

Julliany Marinho Martins – Representante do Corpo Discente 

Ubinatan Diniz Aguiar – Representante da Sociedade Civil 

Weuler Souza Arce – Procurador Institucional 

 

Ato de designação da CPA: Portaria nº 10, de 05 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II – RELATO INSTITUCIONAL 

 O presente relatório versa sobre o processo auto avaliativo da Faculdade Cearense, 

realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), referente ao ano de 2020. Na 

ocasião, foram avaliados todos os cinco Eixos (conforme Nota Técnica No. 08 

CGACGIE/DAES/INEP), tendo como público-alvo o corpo docente, discente e técnico-

administrativo, de acordo com o estabelecido pelo Projeto para Autoavaliação 

Institucional da IES Período 2018 – 2020. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado em 14 de 

abril de 2004, através da Lei 10.861/2004, foi constituído a partir da Comissão 

Especial de Avaliação da Educação Superior, instalada pelo MEC, em 2003, com a 

finalidade de analisar e oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e 

estratégias para a reformulação dos processos e políticas de avaliação da Educação 

Superior. A regulamentação dos procedimentos de avaliação do SINAES ocorreu 

através da Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004, explicitando os objetivos: “melhoria 

da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o 

aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social”. 

Ainda tem como finalidade, especialmente, a promoção do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por 

meio da valorização de sua missão, da promoção dos valores democráticos, do 

respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 

institucional. 

O SINAES procura integrar a educação superior numa visão de mundo atual em que 

insere a construção do saber na intervenção social, com vistas a promover a inclusão 

social e ainda se configura como elemento fundamental da proposta de mudanças 

que se impõem às IES contemporâneas. 

Dentro de uma nova concepção de avaliação da educação superior, o SINAES é um 

sistema de avaliação global e integrada das atividades acadêmicas e, em decorrência 

de sua concepção, apoia-se nos seguintes princípios: 

- A responsabilidade social com a qualidade da educação superior. 

- O reconhecimento da diversidade do sistema. 

- O respeito à identidade, à missão e à história das instituições. 

- A globalidade institucional pela utilização de um conjunto significativo de indicadores 

considerados em sua relação orgânica. 
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- A continuidade do processo avaliativo como instrumento de política educacional para 

cada instituição e o sistema de educação superior em seu conjunto. 

Corresponde ao objetivo geral da Avaliação Institucional implementar, sistematizar e 

consolidar um processo avaliativo na IES, de forma integrada, participativa, visando a 

contribuir para definição de políticas e construção de uma cultura de valorização dos 

resultados da avaliação como pré-requisitos para o planejamento do seu 

desenvolvimento e prestação de conta à sociedade, respeitando-se as 

especificidades. 

Quanto aos objetivos específicos, pretende-se: 

- Mobilizar a comunidade acadêmica para as questões de avaliação, tendo como eixo 

o que define as diretrizes do SINAES; 

- Elaborar um modelo de avaliação, respeitando as características da FAC e o que 

define as diretrizes do SINAES; 

- Implementar um sistema de informações quantitativas e qualitativas para o 

acompanhamento da trajetória de desenvolvimento da qualidade institucional; 

- Ampliar a qualidade de ensino na FAC, mediante a análise, revisão e reconstrução 

dos currículos de graduação, tendo como base a legislação vigente visando à 

formação de profissionais competentes e empreendedores, respeitando-se as 

especificidades. 

Destarte, as dimensões estabelecidas na Lei nº 10.861/2004, a fim de garantir a 

unidade do processo avaliativo, são: 

I. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - identifica o projeto e/ou 

missão institucional, em termos de finalidade, compromissos, vocação e inserção 

regional e/ou nacional; 

II. A Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e as respectivas normas de 

operacionalização - e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo ao desenvolvimento do ensino, à produção acadêmica 

e das atividades de extensão - explicita as políticas de formação acadêmico, científica, 

profissional e cidadã; de construção e disseminação do conhecimento; de articulação 



 

 

interna, que favorece a iniciação científica e profissional de estudantes, os grupos de 

pesquisa e o desenvolvimento de projetos de extensão. 

III. A Responsabilidade Social da Instituição; 

IV. A Comunicação com a Sociedade; 

V. As Políticas de Pessoal, de Carreiras do Corpo Docente e Corpo Técnico 

Administrativo; 

VI. Organização e Gestão da Instituição; 

VII. Infraestrutura Física; 

VIII. Planejamento e Avaliação; 

IX. Política de Atendimento aos Estudantes; 

X. Sustentabilidade Financeira e outras dimensões, consideradas relevantes para a 

instituição. 

Com o intuito de facilitar o diálogo entre as atividades que devem ser articuladas no 

momento da avaliação, essas dimensões, a partir de 25 de fevereiro de 2013, com a 

Nota Técnica No. 08 CGACGIE/DAES/INEP, foram agrupadas em cinco eixos, a 

saber: 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 do SINAES 

(Planejamento e Autoavaliação). Inclui também um Relato Institucional, que descreve 

e evidencia os principais elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em 

relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), incluindo os relatórios 

emanados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), do período que constituiu o 

objeto de avaliação. 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 (Missão e o Plano 

de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do 

SINAES. 

Eixo 3– Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, 

Pesquisa e Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de 

Atendimento aos Discentes) do SINAES. 

Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 

(Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES. 

Eixo 5 – Infraestrutura: contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES. 
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O funcionamento das atividades de autoavaliação do SINAES dar-se-á através da 

CPA, comissão autônoma que objetiva facilitar a sistematização e operacionalização 

do processo interno de avaliação da instituição. 

O presente relatório se constitui em mais um passo na busca pelo avanço da 

construção e do compartilhar de conhecimento sobre a própria IES, objetivando 

transformá-la, qualitativamente, em benefício da comunidade acadêmica e sociedade 

em geral.    

Por estar comprometida com esse desafio, a Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade Cearense, através deste relatório, vem compartilhar uma avaliação 

institucional participativa, colaborando para uma melhor gestão da IES, ao pontuar 

aspectos dos componentes explicitados em seu projeto de avaliação institucional. 

Este relatório, portanto, demonstra que a avaliação institucional buscou fornecer uma 

visão global sob a dupla perspectiva: 

- O objeto de análise é o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, 

funções e finalidades da IES, centrado em suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão segundo seu perfil e missão institucional. Está compreendida, na avaliação 

da instituição, a gestão, a responsabilidade e compromissos sociais e a formação 

acadêmica e profissional com vistas a repensar sua missão para o futuro. 

- Os sujeitos da avaliação são os conjuntos de professores, estudantes, técnico-

administrativo e membros da comunidade especialmente convidados (avaliação 

interna) ou designados (avaliação externa). 

Assim, a avaliação interna se constitui num processo por meio do qual a IES analisa 

internamente o que é e o que deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, 

administra e age, buscando sistematizar informações para analisá-las e interpretá-las 

com vistas à identificação de práticas exitosas, bem como a percepção de omissões 

e equívocos, a fim de evitá-los no futuro. 

Segundo o Projeto de autoavaliação da IES, para o triênio de 2018 a 2020, definiu-se 

a seguinte distribuição: 

− 2018 - Avaliação do desempenho docente nas disciplinas 

ofertadas nos semestres e avaliação do Eixo 1 (planejamento e 



 

 

avaliação), Eixo 3 (políticas acadêmicas) e Eixo 5 (infraestrutura 

física); 

− 2019 - Avaliação do desempenho docente nas disciplinas 

ofertadas nos semestres, avaliação do Eixo 2 (desenvolvimento 

institucional) e Eixo 4 (políticas de gestão); 

− 2020 - Avaliação do desempenho docente nas disciplinas 

ofertadas nos semestres, avaliação geral de todos os eixos de 

avaliação propostos pelo SINAES e realização do II Seminário 

de Avaliação Institucional da FaC. 

Este Relatório de auto avaliação consiste em uma descrição do andamento do ano de  

2020, consolidado o triênio 2018-2020 da Faculdade Cearense - FAC. As aulas 

iniciaram para os veteranos no dia 10/02/2020 e novatos no dia 20/02/2020. Todas as 

turmas foram acolhidas nas respectivas datas pela Direção/Coordenação do seu 

Curso. Para as turmas de primeiro semestre foi apresentado o manual do aluno, 

explicando todas as normas de funcionamento da instituição de ensino, bem como 

explicada a função de todos os setores administrativos da instituição. Em seguida 

houve o recesso de Carnaval durante os dias 22 à 26/02/2020, retomando 

normalmente as aulas no dia 27/02/2020, seguindo ao mês de Março. Até que aos 17 

dias do mês de Março de 2020, tivemos que realizar a substituição das nossas 

atividades presenciais pela modalidade de ensino remoto. 

Após o diagnóstico de diversos casos de novo coronavírus (COVID19) na China e 

Europa, a Organização Mundial de Saúde declarou que passamos por um período 

pandêmico. A partir de março, os casos começaram a se espalhar rapidamente no 

Brasil, e em Fortaleza o número cresceu além do esperado, levando o Governo do 

Estado a aprovar o Decreto 33.510 , de 16 de março de 2020, que suspendeu algumas 

atividades econômicas, dentre essas as aulas na via presencial. Nesse sentido, a 

partir de 17 de março de 2020, a FaC iniciou suas aulas remotas, fundamentadas 

ainda no normativo - Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, que autorizou a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo Coronavírus - COVID19.  Após os primeiros normativos 

do Governo do Estado e do MEC, alguns outros foram publicados prorrogando as 

aulas remotas, que se mantiveram durante todo o ano de 2020. 
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Diante da situação emergencial e a Normativa do MEC do dia 17 de março,  toda a 

equipe de coordenadores, marketing e Direção da Faculdade Cearense mobilizou-se 

para análise das ferramentas disponíveis e acessíveis no mercado, inicialmente foi 

realizada uma pesquisa e apresentamos algumas das plataformas livres como a da 

Google Class Room , Moodle, Zoom,  entre outras. Como a plataforma Google Class 

Room já era utilizada por alguns professores e a mesma apresenta grande facilidade 

de uso foi rapidamente aprovada e adotadatanto para ministrar as aulas remotas como 

para a pesquisa de auto avaliação institucional. 

III - METODOLOGIA 

Para a composição deste relatório, foram realizadas inicialmente atividades de 

sensibilização, mostrando a importância da participação e o engajamento da 

comunidade acadêmica, para o aprimoramento de toda a Instituição. 

Foram utilizadas técnicas de coleta e análise de dados mediante a aplicação de 

questionários (elaborados pela própria CPA) em um Sistema de Avaliação Eletrônico. 

A pesquisa foi aplicada com o corpo discente, docente e técnico administrativo da IES, 

utilizando as plataformas remotas. Além disso, contou-se com a análise de 

documentos de referência e contribuições do corpo gestor sobre o histórico de 

atividades e desenvolvimento da IES no ano de 2020, aliadas a práticas sistemáticas, 

como pesquisa de clima, reuniões remotas com o colegiado dos cursos e reuniões 

entre coordenadores e professores, bem como as informações colhidas através da 

Ouvidoria. As informações obtidas foram tratadas qualitativamente, pontuando-se 

fragilidades, fortalezas e potencialidade, visando melhor compreensão pela 

comunidade que fará uso dos mesmos. 

 

 A documentação existente e a aplicação prática de suas concepções demonstram 

maturidade institucional na relação com seus colaboradores, conseguindo 

transcender questões meramente profissionais e alcançando uma gestão socialmente 

responsável. 

 



 

 

IV – DESENVOLVIMENTO - ANÁLISE DOS EIXOS AVALIADOS 

4.1. Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8 - Planejamento e Autoavaliação Institucional   

 

QUALIDADES (pontos fortes, capacidades, vantagens) 

- Elaboração sistematizada do planejamento das atividades anual/semestral da IES 

com envolvimento dos setores pertinentes, com ajustes periódicos, respeitando a 

complexidade das atividades desenvolvidas. 

- Propostas sobre respostas a questões apontadas pelos diversos setores da 
comunidade acadêmica que impactem em atividades rotineiras, elaboradas em 
conjunto por atores envolvidos 

- Aperfeiçoamento constante sobre os instrumentos de pesquisa desenvolvidos e 
aplicados rotineiramente na instituição 

- Envolvimento da equipe de avaliação em atividades de interesse e apontadas 
como possibilidade de solução a ações institucionais buscando sua melhoria 

- Estrutura tecnológica computacional composta por equipamentos e pessoal 

qualificado aptos para implantar em regime de urgência sistema de aulas e serviços  

remotos em um curto prazo. 

 FRAGILIDADES (desafios, deficiências, carências) 

- Envolvimento mais efetivo da comunidade acadêmica junto a ações que busquem 
a melhoria de processos institucionais de impacto avaliativo e que proporcionem 
ações de fomento a ações pontuais e contínuas para essa própria comunidade. 

- Vincular de maneira mais agressiva as ações da comissão, apresentando de forma 
mais efetiva o nível de sua atuação 

- Implantação de um sistema para ministrar aulas remotas em um curto espaço de 
tempo 

 

POTENCIALIDADES (possibilidades, oportunidades, perspectivas) 

- Elaborar um plano de divulgação amplo para potencializar a divulgação das ações 
vinculadas a comissão 

- Criar ações que promovam mais engajamento da comunidade acadêmica. 
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- Transmitir para todos os professores  a importância das  decisões tomadas de 

continuar as aulas remotamente, 

 - Formação docente para  aprendizagemdas ferramentas em um curto espaço de 

tempo em ambientes tecnológicos como salas virtuais e ensino a distância. 

– Acompanhar a presença de todos os alunos juntamente com os professores 

nas salas virtuais. 

 

 

4.2. Eixo 2: Desenvolvimento Institucional (Missão e Plano de 

Desenvolvimento institucional; Responsabilidade Social da 

Instituição) 

Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

QALIDADES (pontos fortes, capacidades, vantagens) 

- Utilização do PDI da IES como ferramenta gerencial, definindo objetivos e 
estratégias, e como um dos instrumentos balizadores para que para o planejamento 
e a avaliação Institucional. 

- Oferta de cursos novos de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação. 

- Consolidação de parcerias entre a IES, setor público, setor privado e Terceiro Setor, 

para ações conjuntas nas diversas áreas dos cursos ofertados. 

- Maior aderência entre PPI, PDI e demais documentos gerenciais e pedagógicos. 

 

FRAGILIDADES (desafios, deficiências, carências) 

- Envolvimento com questões de indicadores públicos para a identificação de 
demandas urgentes para a ampliação da atuação da IES 

– Participação pontualdo corpo social na construção e vivência de documentos e 

práticas institucionais. 



 

 

 

 

 

POTENCIALIDADES (possibilidades, oportunidades, perspectivas) 

- Fortalecimento da divulgação para a comunidade acadêmica dos documentos e 
práticas institucionais, gerando maiores oportunidades de assimilação e 
envolvimento. 

- Ampliação do uso das novas tecnologias da comunicação e informação para divulgar 

os documentos institucionais. 

- Ampliar sua atuação e impacto local com o credenciamento para Centro Universitário 

 

Dimensão 3 - Responsabilidade Social da Instituição 

 

QUALIDADES (pontos fortes, capacidades, vantagens) 

- Compromisso com a responsabilidade social nas políticas da IES e nos Projetos 

Pedagógicos de todos os cursos. 

- Realização de projetos e ações, promoção de eventos e cursos para comunidade 

interna e externa. 

- Promoção de ações de sensibilização para a questão ambiental. 

- Adequação da estrutura física quanto à questão ambiental (luzes de led, descargas 

temporizadas, torneiras com arejadores ou redutores de vazão etc) e para as pessoas 

com necessidades especiais. 

- Participação em programas de incentivo financeiro (FIES, Quero Bolsa, Educa Mais 

Brasil) e políticas de desconto na mensalidade, para o corpo discente. 

- Boas práticas na Atuação do Núcleo Pedagógico (NUP), do Núcleo de Apoio 

Psicossocial (NAPS), do Núcleo de Acessibilidade, do Núcleo de Responsabilidade 

Social, do Núcleo de Prática Jurídica e do Núcleo de Assistência Social (NASS). 

 

FRAGILIDADES (desafios, deficiências, carências) 



Comissão Própria de Avaliação – Faculdade Cearense 
Relatório da Autoavaliação Institucional - 2020 

 

Av. João Pessoa, 4005 • Fone: (85) 3924-0151 / (85) 39240152 
www.faculdadescearenses.edu.br 

    

 

- Desenvolvimento de  sistemas que nos permitirão melhorar a divulgação de ações e 

programas que ainda não atinge satisfatoriamente o corpo social e a comunidade 

externa. 

- Registro sistemático de todas as etapas do processo e os mecanismos para o 

acompanhamento e divulgação dos impactos. 

 

POTENCIALIDADES (possibilidades, oportunidades, perspectivas) 

- Estabelecimento de parcerias com outras IES, órgãos governamentais, ONGs e 

empresas. 

- Atuação proativa do corpo social da IES na sociedade. 

- Aumento do diálogo com a comunidade externa. 

- Fortalecimento dos processos de produção e de divulgação dos trabalhos e dos seus 

resultados. 

4.3. Eixo 3: Políticas Acadêmicas (Políticas para Ensino, Pesquisa e Extensão; 

Comunicação com a Sociedade; Políticas de Atendimento aos Discentes) 

Dimensão 2 - Políticas para o ensino, pesquisa e     

extensão. 

 

 QUALIDADES (pontos fortes, capacidades, vantagens) 

- Articulação dos documentos institucionais (PPI, PDI, PPC) com a legislação 

nacional. 

- Uso das novas tecnologias a serviço de alunos e professores. 

- Funcionamento satisfatório do Programa de Monitoria, estágio, atividades 
complementares, incluindo a monitoria voluntária para o aluno egresso. 

- Ampla oferta de cursos de Pós-Graduação atendendo às necessidades e 

potencialidades da Região e abrangendo áreas de conhecimento relacionadas aos 

cursos de graduação da IES. 

- Realização de atividades de extensão, enriquecendo a formação do estudante e 

contribuindo para o desenvolvimento da comunidade. 



 

 

 

 

FRAGILIDADES (desafios, deficiências, carências) 

- Mudanças das normativas educacionais, dificultando um planejamento de longo 

prazo. 

- Desafio do corpo docente para encontrar um período maior de tempo para o 

engajamento nos diversos programas existentes na IES. 

- A divulgação das diversas atividades e ações não atinge plenamente a comunidade 

interna e externa. 

- O uso das tecnologias e a agilidade na tomada de decisão nos processos. 

- Preparação para criação dos projetos acadêmicos de forma hibrida 

-Treinamento e preparação para adaptação de todo o corpo discente nas novas 

plataformas de ensino a distância. 

- Cadastro de todo o corpo discente em ambientes virtuais. 

- Dificuldades dos professores e alunos em manter as aulas remotas. 

- Avaliações institucionais remotas. 

- Ampliação da produção científica e técnica. 

 

 POTENCIALIDADES (possibilidades, oportunidades, perspectivas) 

- Ampliação do engajamento em ações de voluntariado e de responsabilidade social. 

- Possibilidade de atender as demandas regionais, através dos meios tecnológicos e 

dos cursos de pós-graduação. 

- Fortalecimento dos convênios e das parcerias com instituições e organismos. 

- Intensificação dos processos de planejamento, avaliação e divulgação dos 

resultados das atividades extensionistas. 

- Intensificação as discussões e debates com todos os setores organizados da 

sociedade civil, buscando o enriquecimento cultural e intelectual dos nossos 

acadêmicos. 

- Fortalecimento dos processos de envolvimento e participação das comunidades 

interna e externa nas diversas ações da IES. 



Comissão Própria de Avaliação – Faculdade Cearense 
Relatório da Autoavaliação Institucional - 2020 

 

Av. João Pessoa, 4005 • Fone: (85) 3924-0151 / (85) 39240152 
www.faculdadescearenses.edu.br 

    

 

-Maior acompanhamento ao aluno egresso com uma maior oferta de cursos de 
extensão para formação continuada desses profissionais 

- Adoção do ensino híbrido. 

Dimensão 4 - A Comunicação com a sociedade 

 

 QUALIDADES (pontos fortes, capacidades, vantagens) 

- Desempenho da Ouvidoria junto à comunidade acadêmica. 

- Vasta abrangência de formas de comunicação com a sociedade, tornando-se 

acessível a todo tipo de público. 

- Utilização de ferramentas que otimizam a comunicação interna. 

- Atualização sistemática das informações e serviços acadêmicos no Site da 

instituição. 

 

FRAGILIDADES (desafios, deficiências, carências) 

- Desenvolvimento de atividades que envolvam com maior assiduidade a 
comunidade externa ações rotineiras da instituição. 

 

 POTENCIALIDADES (possibilidades, oportunidades, perspectivas) 

- Realização de treinamentos na área de comunicação corporativa, sensibilizando os 

colaboradores para mudança conceitual, procedimental e atitudinal em relação aos 

processos e meios de comunicação da IES. 

- Intensificação da conscientização dos técnico-administrativos quanto ao processo 

de comunicação e informação dos procedimentos e serviços nos diversos setores da 

IES. 

- Elaboração de propostas de envolvimento da comunidade externa a atividades 

dirigidas a este público proporcionando maior sensibilização desses. 

 

 Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Discentes 

 



 

 

 QUALIDADES (pontos fortes, capacidades, vantagens) 

- Utilização do Portal da IES como forma de aproximação efetiva entre egresso e 
IES. 

- Cadastro de e-mail institucional para todos os alunos, inclusive de egressos, para 
divulgação de ações diversas e acompanhamento de portais e aplicativos 
específicos 

- Divulgação do processo seletivo e das formas de acesso a IES (ingresso como 

graduado e transferência). 

- Estratégias financeiras (FIES, descontos e bolsas de estudo) e pedagógicas 

(Nivelamento) para a permanência dos alunos. 

- Incentivo à participação dos acadêmicos em programas de monitoria, inclusive para 

egressos, em atividades de extensão e em eventos fora da FaC. 

– Utilização da Ouvidoria como forma dos alunos direcionarem elogios, 

sugestões e críticas sobre os serviços prestados. 

 

 

 

FRAGILIDADES (desafios, deficiências, carências) 

- Limitações técnicas na divulgação das providências tomadas quanto às sugestões e 

críticas que são dirigidas pelos alunos à instituição, através da Ouvidoria. 

- Preparação de todo atendimento acadêmico (atividades Administrativas,  

Financeiras e Registro Acadêmico )na modalidade home office 

 

POTENCIALIDADES (possibilidades, oportunidades, perspectivas) 

-Oferta de cursos de aperfeiçoamento para os recursos humanos técnico- 

administrativo, em busca da qualidade total no atendimento. 

- Utilização de mais recursos tecnológicos nos seus processos e serviços. 

- Dinamização a participação dos discentes nos diversos programas da IES. 

- Utilização dos dados das pesquisas dos egressos para melhorias pedagógicas e 

acadêmicas. 
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- Fortalecimento da divulgação interna e externa dos programas e serviços existentes 

na IES. 

- Estabelecimento de programa exclusivo para formação continuada para os egressos. 

- Treinamento de todo o corpo administrativo nas ferramentas de atendimento home 

office adotadas pela Instituição. 

 

4.4. Eixo 4: Políticas de Gestão (Políticas de Pessoal; Organização e Gestão da 

Instituição; Sustentabilidade Financeira) 

 

Dimensão 5 - Políticas de Pessoal 

 

 QUALIDADES (pontos fortes, capacidades, vantagens) 

- Estabelecimento da política de incentivo à capacitação e da política de benefícios 

do corpo técnico administrativo. 

- Estabelecimento da política de incentivo à capacitação e da política de benefícios do 

corpo técnico administrativo. 

- Metas de melhoria da qualificação profissional de estabelecimento de espaços para 

o início das proposições de políticas de estímulo a formação dos quadros da 

instituição. 

- Concessão de bolsas de estudo para os profissionais e seus familiares e descontos 

progressivos. 

- Possibilidade de formação para docentes em parceria com o núcleo pedagógico 
(NUP) 

 

FRAGILIDADES (desafios, deficiências, carências) 

- Ampliar programas de formação continuada para docentes; 

- Ampliar incentivos à participação na revista da instituição 

 

POTENCIALIDADES (possibilidades, oportunidades, perspectivas) 



 

 

- Aumento do índice de satisfação e desempenho dos profissionais com o 

esclarecimento dos indicadores de remuneração e com outras políticas de melhoria 

da qualidade de vida e do clima organizacional. 

- Ampliação de benefícios existentes e mecanismos para melhoria da qualidade de 

vida e clima organizacional. 

- Consolidação da participação dos profissionais na discussão das normas e 

regulamentos institucionais. 

 

Dimensão 6 - Organização e Gestão da Instituição   

 

 QUALIDADES (pontos fortes, capacidades, vantagens) 

- Socialização dos documentos oficiais através da home page institucional e durante 

formações institucionais. 

- Sistematização das normas e dos procedimentos da IES em manuais com 

atualização constante. 

- Elaboração em conjunto, a partir de uma ampla discussão, dos planos, projetos e 

demais documentos da IES. 

 

FRAGILIDADES (desafios, deficiências, carências) 

- Ampliação dosProcessos de gestão participativa na IES ainda estão se firmando. 

POTENCIALIDADES (possibilidades, oportunidades, perspectivas). 

- Fortalecimento na divulgação de informações através dos canais de comunicação 

disponíveis na IES. 

- Estimular a continuidade do investimento na formação do corpo social, 

principalmente aquelas voltadas à gestão de pessoas. 

- Intensificar mecanismos de divulgação das decisões dos Conselhos. 

– Ampliação da participação de todos os segmentos da IES no processo de 

gestão e das discussões, em conjunto, a partir da participação mais efetiva nos 

planos institucionais. 
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Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira 

 QUALIDADES (pontos fortes, capacidades, vantagens) 

 - Previsão e revisão periódica dos recursos para garantir a compatibilidade entre as 

atividades desempenhadas e as verbas/os recursos disponíveis. 

- Aperfeiçoamento sistemático e contínuo dos instrumentos de gestão orçamentária e 

financeira e uma boa interação entre diversos usuários destes instrumentos. 

- Análise de cenários externos e internos, seus fatos e indícios que possam possibilitar 

a mensuração da adequação de sua execução orçamentária. 

- Utilização das políticas de incentivo (FIES, Quero Bolsa e Educa Mais Brasil) e das 

bolsas da própria IES (Programas de Monitoria, Estágio e Mérito Acadêmico), além de 

políticas de desconto (consanguíneos e os de convênio com empresas).   

 

FRAGILIDADES (desafios, deficiências, carências) 

- Acompanhamento da política orçamentária da IES e finalização das rotinas dos 

procedimentos técnicos de aferição das medidas de desempenho. 

- Políticas de negociação e recuperação de crédito menos elásticas 

 

 POTENCIALIDADES (possibilidades, oportunidades, perspectivas) 

- Melhoria do sistema de controle e monitoração dos gastos ligados diretamente com 

a manutenção da estrutura física, especialmente, com laboratórios, adequação e 

melhoria de salas de aula, paisagismo e embelezamento, principalmente visando 

melhor coordenar o momento mais adequado para a consecução de cada uma destas 

atividades. 

-   Aperfeiçoamento dos mecanismos de cobrança de mensalidades atrasadas. 

- Finalizar o processo de estabelecimento de indicadores que devem nortear a gestão 

financeiro-orçamentária, com vistas a melhorar os diagnósticos e as avaliações de 

desempenho da IES. 



 

 

- Implementação de quadros orçamentários distribuídos por área, para a projeção de 

cenários econômicos otimistas e pessimistas com vistas a possibilitar a previsibilidade 

e prévio estabelecimento de solução para possíveis problemas que  afetem a 

sustentabilidade econômico-financeira. 

 

4.5. Eixo 5: Infraestrutura 

Dimensão 7 - Infraestrutura Física 

 QUALIDADES (pontos fortes, capacidades, vantagens) 

- Salas de aula espaçosas, climatizadas e bem iluminadas, comportando 

adequadamente o número de estudantes por turma, favorecendo o bem-estar e a 

aprendizagem. 

- A Biblioteca possui espaço propício ao estudo, com boa iluminação, refrigeração e 

mobília; além de horário abrangente, estando disponível para o usuário durante os 

três turnos ininterruptamente, funcionando inclusive aos sábados até ao meio dia. 

- Utilização plena dos laboratórios dos cursos. 

 

FRAGILIDADES (desafios, deficiências, carências) 

- Aprimoramento de sistemáticas de saneamento para materiais obsoletos. 

 

 POTENCIALIDADES (possibilidades, oportunidades, perspectivas) 

- Planejamento estratégico de construções, reformas, aquisições de material, tendo 

como balizadores os objetivos “macro” da instituição. 

- Intensificar maior capacidade de gestão e autonomia operacional aos organismos de 

manutenção e preservação das instalações. 

– Intensificar a adequação da estrutura colocada à disposição do corpo social 

considerando as práticas pedagógicas, o perfil pretendido, os objetivos dos 

cursos e a metodologia utilizada no processo de aprendizagem. 
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III  -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No alcance dos objetivos institucionais – quais sejam: buscar a qualidade  e 

aperfeiçoamento contínuos de sua atividade-fim; utilizar-se do planejamento 

estratégico da gestão empresarial e educacional; galgar a excelência educacional 

como diferencial competitivo; subsidiar o processo de desenvolvimento social maior, 

a partir de nossas ações acadêmicas entre outras – o processo de avaliação 

institucional coloca-se como ferramenta indispensável à gestão organizacional. 

A avaliação institucional é vista pela IES como um mecanismo que busca uma visão 

diagnóstica e crítica, sobre todo o conjunto de dimensões que constituem a totalidade 

do seu sistema educacional. 

Enquanto componente fundamental para uma gestão de qualidade, a avaliação 

institucional, visa fornecer subsídios para investimentos de insumos futuros, 

agregando ainda mais valor à Instituição, através do fortalecimento da gestão do 

sistema acadêmico-administrativo, visto que apresenta possibilidades de melhorias ao 

processo de planejamento estratégico e tomada de decisões. 

O conhecimento produzido pela autoavaliação e dos mecanismos de 

acompanhamento institucional, disponibilizados aos gestores, são produzidas as 

condições para que a instituição possa maximizar seus processos de qualidade e 

minimizar suas fragilidades.   

Algumas características são essenciais para que o processo autoavaliativo da IES 

siga salutar em sua proposta e desenvolvimento, dentre as quais se destacam: ética 

em sua condução; visão holística da instituição; utilidade ao aprimoramento 

institucional; representatividade dos segmentos acadêmicos, engajamento voluntário 

e participação responsável dos atores institucionais; visão crítica e propositiva acerca 

das atividades institucionais; sistematicidade institucionalizada. Além desses 

aspectos, ressalta-se ainda o caráter de construção coletiva, pela comunidade 

acadêmica, do referido processo. 

Especificamente nesse ano de 2020, após a Normativa do MEC do dia 17 de março, 

instituindo as aulas remotas no período de pandemia, recursos tecnológicos puderam 

proporcionar tanto ao corpo docente como discentes novas maneiras do ensino e 

aprendizado,comprovando a tecnologia como parte indispensável no processo 



 

 

educacional. 

Por fim ressalta-se o contínuo desenvolvimento da instituição, particularmente nos 

anos vindouros quando se almeja o credenciamento como Centro Universitário, 

solidificando assim uma história de sucesso, de responsabilidade e de compromisso 

com a sociedade. 

Fortaleza, 29 de março de 2021. 

 

 


