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1. INTRODUÇÃO
A Escola Superior Madre Celeste-ESMAC diante de suas atribuições
enquanto instituição de ensino superior inicia neste ano o seu novo ciclo avaliativo
que vai de 2020/2022. A Avaliação Institucional é parte integrante do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), implantado em 2004, e
integra o processo global de avaliação e regulação do ensino superior do país,
pautado pela proposta da nota técnica INEP/DAES/CONAES nº062/2014 e
nº065/2014 proposta pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES) e
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), orientado pela Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior
(CONAES), conjuntamente com o PDI.
Realizada periodicamente, pretende contribuir para aprimorar a qualidade
dos serviços que a IES presta à sociedade por meio da articulação integrada da
autoavaliação, de responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e a
avaliação externa, promovida pelo MEC (INEP e CAPES).
Tem por objetivo avaliar os processos de formação, produzindo e
analisando indicadores sobre o desempenho dos cursos de graduação, pósgraduação e extensão, bem como monitorar a inserção de seus docentes na
comunidade científica, de forma a garantir a melhoria da produção do
conhecimento científico, pilares estruturantes do ensino superior.
Também atua no sentido de aprimorar a qualidade dos serviços prestados
pela IES, sejam as ações, destinadas ao seu bom funcionamento, sejam aqueles
que se destinam ao atendimento à sociedade, considerando a especificidade
filantrópica da ESMAC/IES.
A CPA atua de forma coordenada com outros setores da instituição, com
ênfase para a Direção Acadêmica e Direção Geral, assessorando-as e produzindo
análise de informações e diretrizes que auxiliem no encaminhamento das decisões
de seu corpo diretivo.
O planejamento apresentado refere-se às atividades que serão
desenvolvidas para o biênio 2020-2022, dando continuidade ao que já vem sendo
6

desenvolvido pela CPA, com ênfase na institucionalização das práticas avaliativas,
acompanhamento e planejamento ações demandadas da autoavaliação, de forma
a produzir rotina institucional, condição essencial para efetivação de uma cultura
avaliativa na ESMAC/IES, porém, em virtude do contexto pandêmico, esta tarefa
torna-se um desafio a ser alcançado.
Este relatório parcial está organizado em tópicos, correspondentes aos
cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N°
10.861, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES) expressas a seguir:
❖ Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional (Dimensão 8: Planejamento e
Avaliação)
❖ 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 e Dimensão 9:
Política de Atendimento aos Discentes)
❖ Eixo 4: Políticas de Gestão (Dimensão 5: Políticas de Pessoal; Dimensão 6:
Organização e Gestão da Instituição e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira)
❖ Eixo 5: Infraestrutura Física (Dimensão 7: Infraestrutura Física).
Assim o presente Relatório Parcial 2020 de Autoavaliação Institucional –
Ciclo 2020/2022 está estruturado contemplando parcialmente as questões
relacionadas às 10 (dez) Dimensões Avaliativas do SINAES, agrupadas segundo
os 5 (cinco) Eixos Temáticos, estabelecidos nas orientações do INEP para
avaliação externa das instituições de Ensino Superior, qual seja para essa primeira
etapa (Parcial 2020).
Nessa fase em andamento no ano de 2020, a CPA concentrou-se na
perspectiva de que o processo de avaliação, como um aprendizado institucional,
deve continuar avançando em aprofundamento, promovendo a maior participação
dos envolvidos em todas as etapas e, em especial, acompanhamento e
planejamento das ações para maior divulgação dos seus resultados a toda
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comunidade acadêmica. Mesmo diante de um contexto delicado da pandemia do
Covid-19, foram desenvolvidas, ao longo de 2020, atividades de sensibilização,
conscientização, consulta e difusão, junto aos segmentos partícipes como sujeito
e objeto do processo avaliativo. Afinal, o processo avaliativo se legitima na
produção significativa de melhorias.

2. DADOS E HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
2.1 – DADOS DA INSTITUIÇÃO
a) Nome: Escola Superior Madre Celeste
b) Código da IES: 15563448
c) Caracterização
A ESMAC localiza-se, territorialmente, no município de Ananindeua, no
Estado do Pará. O Estado do Pará, situado no centro da Região Norte, conta com
1.248.042 km2 de extensão, representando 16,66% do território brasileiro e 26% da
Amazônia. Cortado pela Linha do Equador no seu extremo norte é dividido em 143
municípios, onde vivem cerca de 6 milhões de pessoas. Os municípios
economicamente mais importantes do estado são: Belém (capital do Estado),
Santarém, Marabá, Altamira, Tucuruí e Abaetetuba.
Ananindeua é um município localizado na região do nordeste paraense,
constituído de uma parte continental que fica ao sul, onde está localizada a sede do
município. E de uma parte insular ao norte formado pelas ilhas e igarapés,
constituindo a cultura ribeirinha do município. Possui uma área geográfica de 190,50
Km² e integra a mesorregião metropolitana de Belém e microrregião de Belém a partir
da Lei complementar Federal de n. 14 de 08 de junho de 1973, tendo Belém (capital),
Benevides e Marituba como municípios limítrofes ao seu território (MENDES, 2016).
Sua população é estimada, segundo Estimativas da População do IBGE/20201, é de
535.547 habitantes, com densidade demográfica de 2.477,55 hab./km², considerado
o segundo município mais populoso do Pará e o terceiro da Amazônia

1

Fonte: IBGE - https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ananindeua/panorama acesso em 04/02/2021 às 18h
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Imagem 1: Mapa de Ananindeua

Fonte: https://www.google.com.br/maps, 2019

Ananindeua teve seu desenvolvimento lento e gradativo a partir do DecretoLei n. 4.505 de 03 de dezembro de 1943 que estabeleceu a criação do município e
sua instalação em 03 de janeiro de 1944 (MENDES, 2016). Além disso, era
considerada cidade dormitório, pois seus moradores trabalhavam na capital ou em
outros municípios mais desenvolvidos e voltavam para Ananindeua no final do dia
para descansar nos conjuntos habitacionais, identificados de Cidade Nova de I a IX,
que eram bairros com residências padronizadas e típicas da zona urbana do
município.
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Imagem 2: Conjunto Cidade Nova na década de 70

Fonte: https://www.facebook.com/pg/cidadenovaananindeuapara, 2017

Em 2021 a cidade completou 76 anos, no entanto, historicamente seu
crescimento foi marcado pela influência da região metropolitana, especialmente pela
capital Belém, de maneira desordenada, o que provocou o crescimento de
ocupações, chamadas de “invasões”, que se organizaram sem nenhum tipo de
estrutura de saneamento básico, a exemplo temos o PAAR, nova esperança e icuí.
Esse crescimento desordenado acabou provocando o alto índice de desemprego,
violência e baixo poder aquisitivo.
Sobre a economia, dados do IBGE (2018) mostram que o PIB per capita do
município foi de R$14.314,96 e o índice de desenvolvimento humano municipal
(IDHM) de 0,718. Em 2018, o salário médio mensal era de 1.9 salários-mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 13.1%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 74 de 144 e
23 de 144, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na
posição 2678 de 5570 e 2606 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios
com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 39.9% da
população nessas condições, o que o colocava na posição 137 de 144 dentre as
cidades do estado e na posição 2742 de 5570 dentre as cidades do Brasil.
Em relação a educação do município, o IBGE demonstra que em 2017, os
alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 5.0 no
IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3.9. Na comparação com
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cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade
na posição 12 de 144. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição
passava a 24 de 144. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de
96.7 em 2010. Isso posicionava o município na posição 37 de 144 dentre as cidades
do estado e na posição 3987 de 5570 dentre as cidades do Brasil. As matrículas em
2018 no ensino fundamental foram de 69.433 matrículas e no ensino médio de
21.846 matrículas.
Imagem 3: Gráfico de matrículas no município de Ananindeua

Fonte: Site do IBGE, 2018

O nome do município de Ananindeua se origina a partir da existência de grande
quantidade da árvore denominada Anani, que crescia à margem do igarapé que
recebeu o nome de Ananindeua. A palavra Ananim ou anini é de origem tupi, que
significa “lugar de Ananim”, é uma árvore que tem sapupemas (raiz que cresce com
o tronco e forma em volta dele divisões achatadas, caracterizando a raiz tabular) em
forma de joelho e flores escarlates muito abundantes (IBGE, 2018). Seu fruto é uma
bola ovóide de 2,5 cm de comprimento de cor marrom claro composta de uma massa
de cor amarela e, que ficam maduros entre os meses de dezembro a janeiro. Através
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desta árvore pode- se produz a resina de cerol que é utilizada para lacrar as fendas
das embarcações, seu Caule/tronco é comercializado e usado na construção civil,
sua Resina/látex é usada misturada com carvão de imbaúba para preparar um
betume preto para encerar fios de vela; calafetar embarcações; uso medicinal como
purgante² e emplastro para rasgadura e suas sementes produz uma gordura que
pode ser empregado no preparo de sabões de qualidade inferior, em mistura com
outras gorduras (FURTADO, 2013).
Imagem 4: Fruto do Ananin

Fonte: http://adrielsonfurtado.blogspot.com (FURTADO, 2013)

2.2 - HISTÓRICO DA ESMAC
A Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, localizada no município de
Ananindeua/Pa, foi credenciada por meio da Portaria do MEC nº 2.928 de 14/12/2001,
publicada no DOU de 18/12/2001, trazendo uma proposta inovadora e criativa no que
se refere ao ensino superior, credenciando-se como a primeira instituição de ensino
superior em Ananindeua tendo como missão: “Promover a construção do
conhecimento a partir das dimensões ensino-pesquisa-extensão, contribuindo
com o desenvolvimento regional com responsabilidade socioambiental, em
respeito às diversidades e aos direitos humanos.”
A ESMAC/IES tem como entidade mantenedora a Sociedade Civil
Integrada Madre Celeste LTDA., possuidora de vasta experiência na área
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educacional e que completou 39 anos de trabalho no âmbito da educação no
presente ano.
No ano de 2001, a Escola Superior Madre Celeste obteve autorização para
ministrar o Curso de Graduação em Artes Visuais, modalidades Bacharelado e
Licenciatura (Portaria MEC nº 2.929 de 14/12/2001, DOU de 18/12/2001).
No ano seguinte, em 2002, a Escola Superior Madre Celeste obteve
autorização para ministrar os seguintes Cursos de Graduação: Letras – Espanhol
e Letras – Inglês, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 349 de 06/02/2002,
DOU de 07/02/2002); Pedagogia, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 1.019
de 04/04/2002, DOU de 05/04/2002); História, modalidades Bacharelado e
Licenciatura (Portaria MEC nº 3.870 de 26/12/2002, DOU de 27/12/2002);
Geografia, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 3.871 de 26/12/2002, DOU
de 27/12/2002); Matemática, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 3.872 de
26/12/2002, DOU de 27/12/2002); Ciências Contábeis, modalidade Bacharelado
(Portaria MEC nº 3.873 de 26/12/2002, DOU de 27/12/2002); Administração,
modalidade Bacharelado (Portaria MEC nº 3.874 de 26/12/2002, DOU de
27/12/2002).
Em 2006, foram reconhecidos os seguintes Cursos de Graduação:
Pedagogia, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 666 de 15/03/2006, DOU de
16/03/2006); Artes Visuais, modalidades Bacharelado e Licenciatura (Portaria
SESu nº 323 de 04/07/2006, DOU de 05/07/2006); História, modalidades
Bacharelado e Licenciatura (Portaria SESu nº 323 de 04/07/2006, DOU de
05/07/2006); Letras – Espanhol e Letras – Inglês, modalidade Licenciatura
(Portaria SESu nº 323 de 04/07/2006, DOU de 05/07/2006).
A partir do ano de 2006, a Escola Superior Madre Celeste deu continuidade
ao seu processo de expansão. Assim, ainda em 2006, foi autorizado o
funcionamento do Curso de Graduação em Educação Física, modalidade
Licenciatura (Portaria SESu nº 727, de 06/10/2006, DOU de 10/10/2006) e do
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar (Portaria SETEC nº 250, de
05/12/2006, DOU de 11/12/2006).
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Em 2007, foi autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia
em Processos Gerenciais (Portaria SETEC nº 128, de 11/01/2007, DOU de
15/01/2007) e do Curso de Graduação em Direito, modalidade Bacharelado
(Portaria SESu nº 618, de 05/07/2007, DOU de 09/07/2007).
Em 2008 foi reconhecido o Curso de Graduação em Geografia, modalidade
Licenciatura (Portaria MEC/SESu nº 311 de 24/04/2008, DOU de 25/04/2008).
Nesse ano, também, foi reconhecido o Curso de Graduação em Matemática,
modalidade Licenciatura (Portaria MEC/SESu nº 490 de 08/07/2008, DOU de
09/07/2008) e o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, modalidade
Bacharelado (Portaria MEC/SESu nº 571 de 21/08/2008, DOU de 22/08/2008).
Em 2009, foi autorizado o funcionamento do Curso de Graduação em
Enfermagem, modalidade Bacharelado (Portaria nº MEC 1.445 de 23/09/2009,
DOU de 24/09/2009). Ainda em 2009, foi reconhecido o Curso de Graduação em
Administração, modalidade Bacharelado (Portaria MEC/SESu nº 778 de
10/06/2009, DOU de 15/06/2009).
Concomitante ao desenvolvimento dos Cursos de Graduação ofertados, a
Escola Superior Madre Celeste iniciou a oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu, ampliando as oportunidades de qualificação para a sua região de inserção.
Atualmente, a Escola Superior Madre Celeste oferece os seguintes cursos de pósgraduação lato sensu: Gestão e Docência no Ensino Superior, Educação Inclusiva,
Fisiologia do Exercício Aplicado à Academia e Personal Trainer, Treinamento
Desportivo, Psicopedagogia, Tecnologia Aplicada à Educação, dentre outros.
Desde a data de seu credenciamento, em 14 de dezembro de 2001, vem
se expandindo aceleradamente, estabelecendo seu referencial na excelência da
qualidade do ensino e no brilhantismo das atividades esportivas, com as quais hoje
se destaca nacionalmente.
Atualmente funciona com 14 (quatorze) cursos de graduação, autorizados
e reconhecidos:
a) Administração (Bacharelado);
b) Biomedicina (Bacharelado)
c) Ciências Contábeis (Bacharelado);
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Direito (Bacharelado)
Educação Física (Licenciatura);
Enfermagem (Bacharelado);
Farmácia (Tecnólogo)
Gastronomia (Tecnólogo)
História (Licenciatura);
Letras (Português x Inglês) Licenciatura;
Letras (Português x Espanhol) Licenciatura;
Matemática (Licenciatura);
Nutrição (Bacharelado)
Pedagogia (Licenciatura).

2.3 – COMPOSIÇÃO DA CPA
Valendo-se da experiência adquirida nestes vinte anos de existência, a
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Escola Superior Madre Celeste/ESMAC vem
aprimorando seus processos avaliativos institucionais e de seus cursos, com o
objetivo de identificar o que qualifica e diferencia como determinantes nos seus
processos de ensino-aprendizagem.
Os diagnósticos formulados são socializados aos vários segmentos da IES,
por meio de relatórios, reuniões de direção, setores administrativos, colegiados de
curso e de área, buscando coletivamente a definição de estratégias de gestão para
maior eficiência das ações na área da educação.
A CPA da Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, de acordo com a Lei
10.861/2004 – SINAES, tem por atribuição conduzir o processo de avaliação interna
da Instituição, a comissão assumiu suas funções após votação pelo colegiado do
grupo de gestores, formado pela direção acadêmica, coordenadores de curso e
coordenadores dos demais setores institucionais, sendo designada por Ato
Administrativo da Direção da Faculdade, datado de 09 de novembro de 2020 e
assinado pela Diretora Geral, Professora Maria Iranilse Brasil Dias Pinheiro pela,
sendo o período de mandato da CPA no período de 2020/2022.
A nova comissão da CPA-ESMAC após sua posse apresentou sua proposta
de projeto com as metas estruturais para esse ciclo vigente, que são:
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A) Implementar novos ciclos avaliativos semestrais, com ênfase a dimensão de
ensino, articulando a autoavaliação institucional com a avaliação externa e os
objetivos e metas definidos no PDI;
B) Institucionalizar as práticas avaliativas realizadas pela CPA, bem como o
acompanhamento do planejamento e das ações acadêmicas e administrativas;
C) Efetivar de forma colaborativa as atividades da CPA com os demais setores
com os quais mantém interrelação, garantindo divisão de trabalho integrada e
eficiente, de acordo com as metas traçadas pela instituição;
D) Realizar atividades acadêmicas por meio de lives e webinários, durante o
período da pandemia, a fim de sensibilizar a comunidade na participação efetiva da
autoavaliação.
E) Oficializar no calendário institucional da ESMAC/IES as atividades avaliativas
da CPA, de forma a reafirmar a rotina em torno da cultura avaliativa na ESMAC-IES e
seu constante monitoramento.
A CPA-ESMAC é composta por uma equipe heterogênea, formada por
membros externos da sociedade civil organizada, membros do corpo docente,
representantes do corpo discente, e membros do corpo técnico-administrativo, todos
escolhidos na forma da legislação vigente, conforme exposto abaixo:
Tabela 1: Membros CPA
NOME
Natália do Espírito Santo Evangelista da Silva
Rui Jorge Moraes Marins Junior
Karla Fabiane Lopes de Melo
Silvana de Fátima Oliveira de Almeida
Mariana Araújo
Érita Silva
Maria Clara Valente de Freiras
Maria Vitoria Cardoso Moreira
Janete Monteiro Cardoso
Terezinha Cunha

SEGMENTO QUE REPRESENTA
Docente Licenciatura
Docente Licenciatura
Docente Bacharelado
Docente Bacharelado
Representante Administrativo
Representante Administrativo
Discente Bacharelado
Discente Licenciatura
Representante Comunidade
Representante Comunidade

Período de mandato da CPA: 02 anos.

O compromisso explícito da ESMAC no eixo 2 do Plano de
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Desenvolvimento Institucional (PDI), intitulado Avaliação Institucional, Qualidade
Acadêmica e Integração com a Sociedade, deixa claro o objetivo de implantar um
modelo de avaliação sistemática e participativa para toda a Instituição. A partir de
2016, a nova Gestão Acadêmica da ESMAC/IES vem implantando um novo
Planejamento Estratégico para a instituição no qual a Avaliação Institucional ficou
definida como um desses programas Estratégicos.
Entendida como um processo permanente e como uma ferramenta de
gestão, a Avaliação Institucional na instituição tem como princípio a identificação
dos problemas, para corrigir possíveis deficiências e para introduzir as mudanças
que signifiquem uma melhoria imediata da qualidade do ensino e da instituição
como um todo, de acordo com as dimensões previstas na Lei 10.861, de 14 de
abril de 2004.
A Avaliação está, portanto, diretamente vinculada à qualidade e assim
exige

que

alunos,

professores,

coordenadores,

funcionários

técnico-

administrativos, egressos e representantes da comunidade externa informem
sobre a relevância do ensino e a adequação do mesmo ao mundo do trabalho,
sobre as ações de iniciação científica e de extensão, sobre a responsabilidade
social e a infraestrutura da instituição.
Assim, a Avaliação Institucional da ESMAC/IES consiste em um processo
permanente de elaboração de conhecimentos e de intervenção prática, o qual
contribuirá com as ações desenvolvidas pelas as mais diversas atividades da
instituição, para esse ciclo de três anos (2018/2020), e ocorrerá prioritariamente,
como descrito a seguir:
1º Momento. Avaliação Docente realizada tendo como base os
questionários (Avaliação do Docente 2 , do plano de aula 3 e PAT/Agenda
Mínima 4 ) ocorre por Unidade Curricular/Curso (semestralmente, envolvendo
coordenadores, docentes e discentes);

2

O formulário utilizado para a aplicação de avaliação visa mensurar itens indispensáveis da relação
professor/aluno e professor/instituição considerando a finalidade, conteúdo, didática, planejamento, avaliação
e relacionamento.
3 O formulário utilizado para a aplicação de avaliação visa mensurar itens indispensáveis da relação professor e
sua práxis, ensino/aprendizagem.
4 O processo de avaliação servirá para conduzir a análise de execução das Ações/Projetos de Ensino, Pesquisa e
ou Extensão realizadas pelo curso em seu Plano de Trabalho/Agenda Mínima.
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2º Momento. Avaliação Diagnóstica Institucional realizada tendo como
base os questionários (Avaliação Docente5, Avaliação Discente6 e Avaliação
Técnico Administrativo 7 ) – Aplicada ao final de cada semestre após o ciclo
avaliativo a uma parte da comunidade acadêmica, envolvendo todos os
segmentos: docentes, coordenadores, discentes e Técnicos administrativos;
3º Momento. Avaliação Conclusiva Institucional realizada tendo como
base os questionários (Avaliação Docente, Avaliação Discente e Avaliação
Técnico Administrativo, Avaliação Egressos

8

e Avaliação Comunidade

Externa9) – Aplicada no terceiro ano do mesmo ciclo avaliativo a outra parte da
comunidade acadêmica, envolvendo todos os segmentos: discentes, docentes,
coordenadores,

funcionários

técnico-administrativos,

egressos

do

curso,

representantes da comunidade externa;
4º Momento Avaliação geral do curso (Conjuntamente com NDE,
Direção Acadêmica e Coordenadores)- realizada tendo como referência a análise
dos resultados das avaliações internas e externas e de pontos focais..
Após a coleta, análise e mensuração dos resultados, a Avaliação
Institucional busca manter os diferentes setores de trabalho informados sobre seus
aspectos de excelência, deficiência e carência, de tal forma que sejam tomadas
decisões administrativas que gerem ações necessárias para promover correções
dos desvios e carências e/ou manter e aprimorar o que se mostrou como de
excelência, com vistas a rever e aperfeiçoar o seu Projeto Institucional.
Para isso são consideradas as dez dimensões, organizadas em 5 eixos,
contemplando: a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); a
política para o ensino, pesquisa (iniciação científica), pós-graduação, a extensão;
a responsabilidade social da instituição; comunicação com a sociedade; políticas
de recursos humanos; organização e gestão; infraestrutura física; planejamento e

5

O formulário permite ao docente avaliar a instituição e seus setores como um todo
O formulário permite ao discente avaliar a instituição, docentes, setores, coordenações e Direção
7 O formulário permite ao funcionário avaliar a instituição quanto a estrutura e condição de trabalho.
6

8

O formulário permite ao egresso avaliar a oferta e a qualidade dos Cursos oferecidos pela instituição para a
contínua melhoria do processo do ensino-aprendizagem
9 O formulário permite a comunidade externa avaliar a oferta e a qualidade dos Serviços oferecidos pela
instituição para a contínua melhoria dos mesmos.
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avaliação; políticas de atendimento ao estudante; e a sustentabilidade financeira
da instituição.
A metodologia adotada no processo de avaliação é essencialmente quantiqualitativa e os resultados da Avaliação Institucional são validados estatisticamente
ao longo do ciclo avaliativo por meio de análise comparativa dos dados coletados
em diferentes segmentos, a finalidade é fornecer o melhor número possível de
informações que subsidiarão a tomada de decisões e as ações de melhoria
pedagógico-administrativa.
De posse dos resultados a CPA irá estudar, gerir e acompanhar as ações
de melhoria cabíveis e esperadas. O próximo passo é o retorno da avaliação a
todos os segmentos envolvidos de tal forma que todos tenham conhecimento dos
resultados e da tomada de melhorias pensadas a partir dos processos avaliativos,
além do relatório disponibilizado para cada segmento sobre os resultados
apurados, uma das formas de apresentar a comunidade externa e interna que as
metas propostas foram alcançadas, foi criado um selo o qual é fixado nos espaços.
Fig: Selo CPA

Fonte: ASCOM/ESMAC

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO AVALIATIVO
A metodologia adotada para esse processo de avaliação do ciclo 20202022 é quanti-qualitativa, foram elaborados formulários com questões objetivas e
discursivas destinados aos segmentos: discentes, docentes, coordenadores,
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funcionários técnico-administrativos, egressos do curso e representantes da
comunidade externa.
Em virtude do contexto pandêmico, foram elaborados formulários on-line,
pelo google forms e em virtude da especificidade do critério ensino foram
elaborados 55 formulários, equivalente as 55 turmas de 2020/2 mais os formulários
dos docentes, técnicos administrativos, egressos e comunidade externa,
totalizando 59 formulários.
Para que os formulários ficassem acessíveis a comunidade acadêmica e
facilitasse o processo de autoavaliação, foram gerados links e disponibilizados no
site da ESMAC, nas salas de aulas virtuais, do Google Classroom, nos perfis das
redes sociais oficiais da ESMAC e dos cursos de graduação (facebook e
instagram), e enviados pelo aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp).
Essas estratégias foram utilizadas para estimular a comunidade a
participar da autoavaliação, com o intuito de identificar as potencialidades e
fragilidades apresentadas por cada setor da instituição, de maneira que, ao analisar
os dados, fosse possível valorizar e fortalecer os aspectos positivos, identificar e
minimizar os pontos fracos e as ameaças apontadas no diagnóstico, possibilitando
o acompanhamento e indicativos para caminhos acadêmicos e administrativos.
A avaliação desta etapa a CPA atuou em 6 frentes avaliativas, dispostas
conforme a prioridade:
⮚

Avaliação de Ensino.

⮚

Avaliação Acadêmica;

⮚

Avaliação Institucional;

⮚

Avaliação categoria egresso;

⮚

Avaliação categoria comunidade externa;

⮚

Avaliação das ações no período da pandemia do Covid-19.

Como informado anteriormente, a coleta de dados, para diagnóstico e
estudo da realidade institucional, foi viabilizada por meio de formulário on line,
atualizado em virtude do contexto da pandemia, que reverberou de forma
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significativa, tendo como consequência a ressignificação do processo de ensino
aprendizagem, além da reestruturação dos serviços administrativos, servindo
como subsídio para o processo de Avaliação Institucional.
Os formulários foram respondidos pelos/as coordenadores/as de curso e
corpo docentes, discentes, técnico-administrativo, egressos e comunidade externa.
As categorias e os indicadores aplicados a este instrumento foram construídos a
partir de um levantamento feito junto aos representantes dos setores que compõem
a CPA, a fim de retratar, com fidedignidade, a realidade e as expectativas dos
interessados e envolvidos na avaliação, propiciando diagnósticos confiáveis.
A amostragem considerada está disposta na tabela abaixo, onde a comissão
levou em consideração para essa primeira fase o percentual representativo de no
mínimo, 30% de entrevistados, do número total de cada setor, buscando o máximo de
neutralidade.

Tabela 2: Amostragem da comunidade participantes
CATEGORIA
Docente
Discente
Funcionários
Egressos
Comunidade
externa
TOTAL

Nº EXISTENTE
118
1263
180
xx
xx

Nº ENTREVISTADOS
47
207
67
15
14

% ENTREVISTADOS
13,5%
59,1%
19,1%
4,3%
4%

1561

350

100%

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa da CPA, 2020.

No entanto, como é possível observar na Tabela 2 ainda temos muito que
avançar em relação ao percentual dos entrevistados na comunidade acadêmica,
porém 2020 foi um ano atípico e intenso a nível global, muitos docentes, discentes,
colaboradores ficaram doentes causando exaustão cognitiva, emocional e física, além
disso a questão estrutural em relação ao acesso a internet, já que a região norte tem
uma das piores qualidades e estabilidade nesse serviço. Esses fatores foram
determinantes para a quantidade de entrevistados apresentados.
Pensando nessas possibilidades, a comissão resolveu estender a pesquisa
para todas semestres e turmas ofertadas em 2020/2 para que fosse possível realizar
a autoavaliação com percentual parcial do número existente de sujeitos na
comunidade acadêmica.
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Os relatórios resultantes das avaliações foram apresentados à Direção Geral
e Acadêmica da IES e serão devolvidos por meio de relatórios específicos aos setores
e coordenações competentes por meio de reuniões previamente agendadas. Os
setores serão estimulados a se manifestar sobre os encaminhamentos necessários
para aprimorar o que foi ressaltado pela avaliação e as coordenações de curso
orientadas a pensar em estratégias para solucionar os pontos fracos e valorizar os
pontos fortes de seus cursos.
Considerando que a Autoavaliação é um processo contínuo, a CPA da
ESMAC iniciou os trabalhos do Ciclo Avaliativo 2020/2022, conforme traçado no novo
Projeto de Autoavaliação Institucional. Para iniciar este Relatório Parcial 2020, a CPA
lançou mão da respectiva parte das ações programadas no PAT- CPA e com base
nas ações realizadas pelas gestões anteriores, para dar continuidade e profundidade
aos processos avaliativos. Diante disso, a fase de desenvolvimento da avaliação
interna foi realizada em etapas de preparação e consolidação do processo avaliativo.
❖ Etapa de Preparação:
O objetivo desta etapa foi planejar o processo de Autoavaliação, bem como
estimular e envolver os sujeitos da comunidade acadêmica no processo. Esta etapa
foi realizada com base na análise do relatório de 2019 e previu tanto as ações que
foram realizadas pela CPA em 2020 e as que serão realizadas até o final desta gestão,
em 2022. Considerando que nenhum planejamento é rígido e fechado, ele está sujeito
a modificações a partir das demandas emergentes durante o processo.
I. Planejamento de um Programa que levou em conta os termos da adesão às
diretrizes contidas no SINAES. Compreendendo a redefinição dos objetivos, as
estratégias, a metodologia, os recursos e o calendário das ações avaliativas. As
características institucionais referente às questões regionais, socioculturais, e
suas experiências avaliativas anteriores a este ciclo.
II. Sensibilização – Utilização de meios adequados ao contexto vigente para
atingir o envolvimento da comunidade acadêmica na construção da proposta
avaliativa como realização de encontros e/ou reuniões virtuais, campanhas de
divulgação, conscientização e sensibilização, por meio do setor de comunicação
institucional, no site, redes sociais e nas salas de aula virtuais. A sensibilização
esteve presente nesta fase inicial e, também, na continuidade das ações
22

avaliativas que se seguiram.
❖ Etapa de Consolidação do Processo de Autoavaliação
Esta etapa teve como objetivo a materialização das atividades que foram
programadas no projeto de Autoavaliação 2020, porém com atualizações processuais
em decorrência do contexto da pandemia do Covid-19. Sendo elas:
●

Realização de reunião presencial com a CPA para elaboração de agenda de
trabalho para autoavaliação de 2020;

●

Realização de reunião virtual com os representantes de turma, via google meet,
no dia 19 de novembro de 2020;

●

Realização de reunião presencial com os coordenadores de setores e
coordenadores de curso no dia 23 de novembro de 2021, no mini auditório I da
instituição;

●

Criação de campanhas de comunicação e marketing quanto aos processos de
Autoavaliação

Institucional

para

conscientização

e

sensibilização

da

comunidade acadêmica;
●

Reestruturação dos instrumentos para a coleta de dados impressos para
formulário on line, no google forms em virtude da pandemia;

●

Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados em decorrência
das demandas advindas do contexto pandêmico;

●

Criação e divulgação de campanha da CPA 2020 para autoavaliação
institucional no site da ESMAC, salas de aula virtuais do google classroom,
grupos de WhatsApp, perfis de redes sociais da ESMAC e dos cursos de
graduação;

● Aplicação dos formulários on line, no período de 23/11 a 05/12/2020;
●

Organização e análise dos dados para elaboração de relatório parcial;

●

Realização de palestras na semana de planejamento pedagógico do corpo
docente e na semana de acolhida dos discentes 2021/1.

●

Realização de reuniões para apresentação dos resultados parciais da
autoavaliação 2020 para o Direção Geral, Acadêmica e demais setores;

●

Divulgação dos resultados parciais com a comunidade acadêmica.
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4. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
A ESMAC/IES compromissada com a qualidade do ensino ofertado e com
a melhoria crescente de suas práticas educacionais vem buscando aperfeiçoar
suas práticas educacionais por meio da articulação entre os seus propósitos, o
planejamento das suas ações, a execução de suas políticas e os resultados da
avaliação institucional interna e externa, tanto que os processos decisórios da
instituição estão fundamentados e orientados por essa articulação e integração das
suas ações, planejamentos e avaliações.
A prática permanente da Autoavaliação tem se constituído como
instrumento de conhecimento institucional, pois nos permite conhecer as
fragilidades e as forças da instituição de forma a orientar as ações corretivas, as
intervenções necessárias, para que a Instituição constantemente vise a melhoria e
aperfeiçoamento de suas práticas e ações, a fim de atingir as suas metas e
objetivos. Com base na Autoavaliação a instituição está tendo como rever as suas
práticas, planejar e implementar novas ações, adequar as suas práticas e
resultados aos objetivos previamente estabelecidos.
Como amostragem da comunidade acadêmica e externa, obtivemos os
seguintes dados;
Gráfico 1: Percentual dos discentes participantes por curso
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Gráfico 2: Percentual de docentes participantes por curso

Gráfico 3: Corpo Técnico Administrativo participante por setores
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4.1- AS DIMENSÕES E SEUS EIXOS
O trabalho de autoavaliação institucional a partir da Lei nº 10.861 de
14/04/2004 do SINAES MEC/INEP, é atribuída à Comissão Própria de Avaliação
da IES. Esta utiliza como parâmetro as dez dimensões preconizadas pelo SINAES
(Quadro 01). Conforme orientação da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n° 065
de 2014, tais dimensões serão organizadas no relatório parcial em cinco eixos e
suas dimensões descritas abaixo:
Quadro 01: Dez dimensões dispostas no art. 3º da Lei nº 10.861
DIMENSÃO

OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

DIMENSÃO 1

A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional

DIMENSÃO 2

A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a
extensão e as respectivas normas de operacionalização,
incluídos os procedimentos para o estímulo à produção
acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais
modalidades

DIMENSÃO 3

Responsabilidade Social da Instituição, considerada
especialmente no que se refere à sua contribuição em
relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico
e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural,
da produção artística e do patrimônio cultural

DIMENSÃO 4

A comunicação com a sociedade

DIMENSÃO 5

As políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e corpo
técnico-administrativo,
seu
aperfeiçoamento,
desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho

DIMENSÃO 6

Organização e gestão da instituição, especialmente o
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua
independência e autonomia na relação com a
mantenedora, e a participação dos segmentos da
comunidade universitária nos processos decisórios
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DIMENSÃO 7

Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação

DIMENSÃO 8

Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos
processos, resultados e eficácia da Autoavaliação
institucional

DIMENSÃO 9

Políticas de atendimento aos estudantes

DIMENSÃO 10

Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado
social da continuidade dos compromissos na oferta da
educação superior

Fonte: Elaboração dos autores a partir da Lei nº 10.861 de 14/04/2004 do SINAES MEC/INEP.

Quadro 02: Cinco eixos presentes nas dez dimensões dispostas no art. 3º da
Lei nº 10.861 no formato de eixos.
EIXO

TÍTULO

EIXO 1

PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

EIXO 2

EIXO 3

EIXO 4

EIXO 5

DIMENSÃO
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Dimensão 1: Missão e Plano de
desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da
Instituição

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

Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da
POLÍTICAS DE GESTÃO
Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
INFRAESTRUTURA
FÍSICA

Dimensão 7: Infraestrutura Física

Fonte: Elaboração dos autores a partir da orientação da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n° 065
de 2014.
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4.1.1– EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Este eixo avalia a Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação e faz referência
ao planejamento e avaliação como instrumentos integrados de um processo de
gestão da educação superior.
Nesse eixo do Relatório discorreremos sobre as propostas de avaliação
elaboradas pela CPA, para demonstrar como os resultados dos dados gerados nas
avaliações, externas e da Autoavaliação, têm sido utilizados na gestão da
Instituição, no planejamento e melhoria contínua.
A CPA semestralmente realiza o processo de Autoavaliação, são sujeitos
desse processo docentes, discentes, coordenadores de todos os cursos da
graduação, técnicos administrativos, egressos (incluindo alunos da pósgraduação) e integrantes da comunidade externa. A avaliação é feita por
questionário em dias programados, realizada duas vezes no ano no período de
nossos maiores eventos, que são os nossos projetos permanentes (SAI e Epex).
Os alunos participantes respondem os formulários específicos, e, entre
outros aspectos importantes, avaliam o corpo docente do semestre, ou seja, os
professores de cada disciplina, bem como, a coordenação do curso, o curso, a
direção acadêmica, os serviços e atendimentos prestados e a estrutura física da
instituição. Tendo em vista a dificuldade do discente em perceber os resultados
das avaliações anteriores com clareza, a CPA percebeu a necessidade de
trabalhar mais o processo de sensibilização e conscientização dos alunos para
aumentar a adesão dos alunos.
Ficou claro, a comissão da CPA que a parceria com os coordenadores de
curso, tem um papel fundamental no processo de Avaliação Interna, devendo estar
sempre essa relação de proximidade, da mesma forma compreende que a
devolutiva dos resultados bem como as ações decorrentes do processo avaliativo
são fundamentais para a credibilidade da avaliação. Por isso, a CPA vem
discutindo as medidas que devem ser tomadas para que esses atores
institucionais, gestores, coordenadores de curso, docentes estejam mais
envolvidos e possam auxiliar mais efetivamente no processo de conscientização
dos discentes na sua participação.
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4.1.1.1: Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
A ESMAC/IES desde o início de suas atividades vem se destacando como
uma instituição de ensino de elevada qualidade. Tal afirmativa não se pauta numa
percepção interna, é fato comprovado pelos índices de avaliação adotados pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC) divulgados publicamente. Entre 2084 IES
avaliadas pelo Índice Geral de Cursos, a ESMAC/IES posiciona-se entre as
melhores instituições de ensino superior do país, em 132ª lugar e, em especial,
entre as melhores instituições privadas de ensino superior, conforme o quadro
geral das Instituições de Ensino Superior no Brasil, divulgado pelo Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), do MEC. Diante desse
contexto, a meta da comunidade acadêmica, e de seus mantenedores, é protocolar
junto ao MEC a solicitação de transformação da organização acadêmica de Escola
Superior para Centro Universitário, para tanto a avaliação dos cursos faz- se
necessária.
Por esse motivo, em 2018 recebemos a visita in loco para o
recredenciamento institucional dos cursos de História, Educação Física
Licenciatura e o credenciamento dos cursos de Gastronomia e Educação Física
Bacharelado.
A pós-graduação Lato Sensu continua logrando êxito na formação de
turmas desde sua implantação em 2015, porém, no ano 2018 houve alcance de
sucesso na formação de turmas de MBA em Educação e de Direito Processual
Civil, a qual foi concluída em 2018.
As atividades de iniciação científica dos discentes de graduação são
consolidadas com os grupos de pesquisa científica da área de educação e na área
de saúde, bem como são fomentadas com as publicações de artigos nas revistas
institucionais (REVISE e TALARES). As ações de extensão, hoje em expansão,
representam outra via de direcionamento dos trabalhos acadêmicos, a qual
possibilita o contato e o intercâmbio permanente entre o meio acadêmico e o social,
intensificando as relações transformadoras entre ambas por meio de processos
educativos, culturais e científicos, visando à melhoria da qualidade do ensino e da
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iniciação científica, à integração com a comunidade e ao fortalecimento dos
princípios

da

cidadania,

inclusão,

educação

ambiental,

desenvolvimento

sustentável, direitos humanos, educação das relações étnico-raciais, bem como o
intercâmbio artístico cultural. A instituição conta, ainda, com os projetos
permanentes SAI (Semana Acadêmica Integrada) e EPEX (Encontro de Pesquisa
e Extensão), Feira de Gastronomia e Gestão, projeto IDEAS, Atleta ESMAC e
Academia Madre Celeste.

❖ Conceitos Obtidos nas Avaliações Externas
As avaliações externas compreendem as visitas in loco, que geram o
Conceito de Curso (CC) para os cursos e o Conceito Institucional (CI) para a
instituição, e o ENADE que, juntamente com outros insumos de qualidade geram
o Conceito Preliminar de Curso (CPC) para os cursos e o Índice Geral de Cursos
(IGC) para a instituição. Os últimos conceitos obtidos pela ESMAC em 2018,
nessas avaliações estão demonstrados na tabela 5 abaixo.
Tabela 5 – Últimos Conceitos Obtidos nas Avaliações Externas dos Cursos em 2018
CURSO
História
Educação
Física
Educação
Fisica
Gastronomi
a

CC

VISITA IN
LOCO

CPC

ANO DE
REFERENCIA

4

03/9/18

4

2016

4

16/10/18

3

2016

Bacharelado

4

25/10/18

*

*

Tecnólogo

3

*

*

MODALIDADE
Presencial
Licenciatura
Presencial
Licenciatura

Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/consulta

Assim sendo, os 3 cursos obtiveram avaliação muito positiva pelas
respectivas comissões, sendo atribuído conceito 04 (quatro). Obviamente, as
Comissões Avaliadoras sempre contribuem para o crescimento institucional ao
apontar pontos de fragilidade que podem e devem ser melhorados, como, por
exemplo, a necessidade – já constatada pela ESMAC/IES – de se ampliar a sua
estrutura física a fim de poder garantir uma melhoria nas condições de trabalho dos
professores em regime integral. O fato da ESMAC/IES está crescendo em número
de alunos, cursos e docentes, e, para garantir aos seus docentes o conforto
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necessário para o exercício profissional com a qualidade exigida pela Instituição,
precisa adequar às suas instalações a nova realidade no que se refere ao número
de docentes e alunos. No entanto, apesar de ainda existirem pontos a serem
aperfeiçoados na instituição, observamos que a instituição mantém a qualidade
com a qual se compromete em seu PDI.
Tabela 6 – Conceitos de avaliação da ESMAC

AVALIAÇÃO
Conceito Institucional
IGC Faixa
IGC Contínuo

CONCEITO
4
3
2.5814

ANO
2013
2018
2018

Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/consulta

Os dados apresentados na tabela 6 apontam como a ESMAC/IES tem
mantido a sua qualidade e se mantendo posicionada entre as melhores Instituições
de ensino superior do Estado do Pará, município de Ananindeua. Além da
Autoavaliação

outras

referências

estão

sendo

consideradas

para

o

desenvolvimento dos trabalhos da CPA, como as avaliações in loco para
reconhecimento de cursos, recredenciamento institucional e autorização de curso
pelas quais a ESMAC/IES tem passado. Em 2018, a ESMAC/IES recebeu várias
Comissões Avaliadoras para a autorização dos cursos Licenciatura História e
Educação Física, Bacharelado Educação Física e Tecnólogo Gastronomia na
modalidade presencial. Vários aspectos foram destacados por estas comissões,
como a excelência do corpo.
As visitas das Comissões Avaliadoras apontaram que os projetos
pedagógicos dos cursos encontram-se atualizados, devidamente adequados às
diretrizes curriculares e atendem às necessidades e características institucionais.
O INEP/MEC, na verdade, confirma a qualidade do ensino oferecido pela instituição
e sua adequação às diretrizes normativas. Os resultados das avaliações feitas pelo
INEP/MEC foram objeto de análise e discussão na CPA, servindo de instrumento
para o planejamento de novas e necessárias ações docente, a estrutura das salas
de aula e laboratórios, a experiência e formação das coordenações de curso, entre
outros aspectos, contribuíram em parte para o resultado obtido nas avaliações.
Com efeito, os resultados dos processos avaliativos externos da IES e dos
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cursos, explicitados nas tabelas 5, confirmam a coerência entre as diretrizes
estabelecidas no PDI e suas práticas, desenhando um contorno de melhorias que
evoluem positivamente em consonância com as ações empreendidas, as quais são
apropriadas pelos sujeitos envolvidos.
A Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), sendo formado por três componentes
principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos
estudantes. Nesse contexto das avaliações externas, a ESMAC/IES vem
apresentando melhorias contínuas, fruto de uma gestão responsável e com foco
na qualidade dos cursos e da instituição.

4.1.2 - EIXO 2: Desenvolvimento Institucional

4.1.2.1: Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Esta dimensão identifica o projeto e/ou missão institucional, em termos de
finalidade, compromissos, vocação e inserção regional e/ou nacional. No entanto, não
foi avaliado em virtude do processo de atualização que iniciou em 2020 mas foi
interrompido devido a necessidade de reestruturação administrativa e acadêmica em
detrimento da pandemia do Covid-19. E que será em avaliado em 2021 após
aprovação do CONSU e comunidade acadêmica.

4.1.2.2: Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

A ESMAC/IES é consciente do seu dever de contribuir com a melhoria do seu
entorno. Por essa razão, desde 2016 a ESMAC/IES participa da Campanha de
Responsabilidade Social da ABMES realizando diversas atividades envolvendo a
comunidade externa e interna.
Nesta dimensão foram avaliados o compromisso social da instituição na
qualidade de portadora da educação como bem público e expressão da sociedade
democrática e pluricultural, de respeito pela diferença e de solidariedade,
independentemente da configuração jurídica da IES, para isso foram analisados os
dados dos formulários respondidos pela comunidade externa, docentes e discentes.
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A análise dos dados foi organizada em categorias que denominamos de:
AVANÇOS, para destacar as ações que fortalecem esta dimensão, FRAGILIDADES,
para destacar as ações que precisam ser melhoradas e RECOMENDAÇÕES para
apresentar propostas de ações ao longo de 2021 e 2022 para superar os limites
identificados neste relatório.

AVANÇOS: Os avanços da responsabilidade social destacados pelos participantes da
avaliação foram.
a) O engajamento da comunidade acadêmica nas ações da responsabilidade social;
b) As atividades realizadas no período da pandemia em 2020 como lives, webinários,
cursos on line;

FRAGILIDADES: Dentre as fragilidades analisadas nos dados coletados podemos
destacar.
a) Necessidade de maior divulgação das ações institucionais para a comunidade.
b) Mapeamento das demandas apresentadas pela comunidade externa.
c) Integração das ações aos projetos de extensão e pesquisa.

RECOMENDAÇÕES: Como recomendações propomos ao corpo diretivo da IES que
a) Criar estratégias de pesquisa e extensão para dar retorno a comunidade das ações
desenvolvidas pela extensão e dos resultados alcançados nas pesquisas para que
possam nortear e fundamentar, futuros projetos de extensão;
b) Registro e ampliação da divulgação das ações no site institucional, bem como nas
salas virtuais, e nas redes sociais da IES e dos cursos de graduação;
c) Divulgar internamente as contribuições e necessidades da Responsabilidade Social
para a comunidade acadêmica.

4.1.3 - EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS

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

Esta dimensão faz referência às políticas para o ensino, a pesquisa e a
extensão. Explicita as políticas de formação acadêmico-científica, profissional e
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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.
Foram analisados formulários respondido pelos discentes, docentes,
comunidade externa e corpo técnico administrativo para avaliar as a políticas de
ensino, pesquisa e extensão da ESMAC. A análise dos dados foi organizada em
categorias que denominamos de: AVANÇOS, para destacar as ações que fortalecem
esta dimensão, FRAGILIDADES, para destacar as ações que precisam ser
melhoradas e RECOMENDAÇÕES para apresentar propostas de ações ao longo de
2021 e 2022 para superar os limites identificados neste relatório.
❖ ENSINO
AVANÇOS: O ensino da ESMAC avançou significativamente nesses 20 anos de
existência, prezando pela gestão e pelo ensino democrático. Sendo possível analisar
por meio dos discentes que avaliam positivamente a didática dos professores, a
metodologia para abordagem dos conteúdos em sala de aula, avaliações coerentes,
destacam também o estímulo dos professores no processo de ensino aprendizagem
e apresentam satisfação no desempenho do professor, bem como sua qualificação,
sendo na sua grande maioria mestre e doutores.
Os professores por sua vez avaliam o avanço no ensino da ESMAC como excelente
nos critérios de qualidade de ensino dos cursos que leciona, bem como as atividades
de planejamento, estratégias metodológicas, avaliações condizentes com os PPC’s e
PDI, a participação dos discentes no processo de ensino aprendizagem, além dos
procedimentos adotados pelo curso para qualificar os conhecimentos apreendidos em
sala de aula e as contribuições das reuniões de colegiado para as atividades do
ensino.
E por fim, os egressos que avaliam o ensino como “muito bom”, destacando a
importância dos conhecimentos adquiridos durante sua formação profissional

FRAGILIDADES: Nesta categoria analisamos que em decorrência da pandemia
muitas fragilidades foram apresentadas em virtude da reestruturação necessária para
atender as demandas de aulas em formato remoto. Tanto discentes, como docentes
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apresentaram dificuldades no acesso às plataformas digitais. Os professores
avaliaram um agravamento dos limites dos discentes quanto a capacidade de
manifestação para leituras de textos científicos e escrita de trabalhos acadêmicos. Já
os discentes avaliaram a necessidade de melhorar a comunicação e o acesso aos
professores pelos meios de comunicação institucional.

RECOMENDAÇÕES: Como proposta de medidas indicamos ao corpo diretivo da
ESMAC institucionalizar medidas, juntamente com as coordenações de curso, para
melhorar o acesso dos docentes aos discentes. Além de estruturar uma comissão
que organize oficinas e esteja disponível a docentes e discentes para orientar e dar
suporte técnico nas plataformas digitais educacionais da Faculdade. Além disso,
propor a biblioteca projetos e/ou cursos de incentivo à leitura e escrita acadêmica de
discentes.
❖ PESQUISA
AVANÇOS: A pesquisa vem num processo de avanço com incentivos por meio da
criação de um núcleo específico e de editais de iniciação científica com a publicação
dos resultados nas revistas institucionais REVISE e TALARES, além de estimular a
apresentação em eventos acadêmicos institucionais como SAI e EPEX. O estágio
supervisionado, como componente curricular, também tem contribuído como estímulo
para a pesquisa.

FRAGILIDADES: Embora haja um avanço nas ações de pesquisa, docentes e
discentes ainda avaliam a necessidade de políticas mais efetivas nesta área,
solicitando maior divulgação dos editais a comunidade acadêmica. Os discentes,
especificamente, solicitam uma integração mais efetiva entre as atividades de ensino
e pesquisa nas disciplinas ofertadas no semestre letivo.

RECOMENDAÇÕES: Propor políticas efetivas que estimulem tanto docentes como
discentes para o campo da pesquisa por meio de participações de eventos científicos
a nível regional e nacional, de preferência com apresentação de trabalhos e da
articulação com o ensino, projetos interdisciplinares e estágio supervisionados.
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❖ EXTENSÃO
AVANÇOS: Este setor avançou significativamente nos últimos 10 anos na IES por
meio de projetos como IDEAS que atende os idosos do município de Ananindeua com
atividades esportivas e de lazer, o Núcleo de práticas Jurídicas que oferece à
comunidade serviços e orientações jurídicas, Atleta ESMAC que disponibiliza a atletas
das modalidades futsal e handebol bolsas de estudos, a Academia Madre Celeste que
atende professores, funcionários e a comunidade externa com atividades físicas.

FRAGILIDADES: Os docentes, discentes e comunidade externa apontaram as
seguintes fragilidades.
a) Pouca divulgação dos projetos para a comunidade externa
b) Não há clareza dos editais para participação efetiva dos projetos.
c) Dificuldade na emissão dos certificados de eventos e cursos livres organizados pelo
NUPEX - extensão, como consequência, dificulta o protocolamento da Carga-horária
das atividades complementares;

RECOMENDAÇÕES: Como recomendação ao corpo diretivo sugerimos
a) Divulgação em massa dos projetos de extensão oferecidos pela IES, tanto para
comunidade externa como para os discentes;
b) Publicação de editais para monitoria e estágio nos projetos;
c) Abertura de editais anuais para inscrição da comunidade nos projetos.
d) Digitalização dos certificados e envio por e-mail aos discentes
e) Institucionalização do fluxo de informações entre NUPEX e SEAC para crédito de CH
de atividade complementar dos discentes.

4.1.3.2: Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Esta dimensão identifica as formas de aproximação efetiva entre IES e
sociedade, de tal sorte que a comunidade participe ativamente da vida acadêmica,
bem como a IES se comprometa efetivamente com a melhoria das condições de vida
da comunidade, ao repartir com ela o saber que produz e as informações que detém.
A análise dos dados foi organizada em categorias que denominamos de:
AVANÇOS, para destacar as ações que fortalecem esta dimensão, FRAGILIDADES,
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para destacar as ações que precisam ser melhoradas e RECOMENDAÇÕES para
apresentar propostas de ações ao longo de 2021 e 2022 para superar os limites
identificados neste relatório.

AVANÇOS: No decorrer dos anos a relação da ESMAC com a comunidade cresceu
de forma satisfatória por conta das ações que são divulgadas e oferecidas por meio
do site institucional e de mídias (Facebook, Instagram, entre outros), informativos e
visita in loco a praças e ambientes públicos. Infelizmente em 2020 por conta da
pandemia do covid 19 o número de participação reduziu consideravelmente. Mesmo
com a instituição oferecendo alternativas para a continuação dos projetos criando
mecanismo para a comunidade participar, esbarrou na falta dos recursos tecnológicos
e no desconhecimento de muitos sobre o uso das mídias digitais. As atividades
oferecidas são de cunho social e de extensão que tem como finalidade a integração e
interação dos alunos, professores e colaboradores com a comunidade externa, a partir
de projetos elaborados pelos cursos da IES que contribui na formação acadêmica dos
alunos possibilitando tanto aos atores da comunidade quanto ao acadêmico
conhecimento, crescimento pessoal e profissional. Assim como possui canal de
comunicação permanente com os egressos.

FRAGILIDADES:
a) recursos tecnológicos insuficientes para atender a comunidade;
b) projetos que oportunizem a comunidade a conhecer o uso e benefícios dos
recursos tecnológicos.

RECOMENDAÇÕES:
a) criar estratégias de inclusão digital e aproximação com a comunicação;
b) criar mecanismos para o aprendizado de novas tecnologias;
c) ações de parcerias que possam contribuir para o incentivo e valorização do
indivíduo como rádio local e rádio WEB para atingir de forma mais ampla a
comunidade.
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4.3.3: Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

Esta dimensão analisa as formas com que os estudantes estão sendo
integrados à vida acadêmica e os programas por meio dos quais a IES busca atender
aos princípios inerentes à qualidade de vida estudantil.
Foram analisados formulários respondidos pelos discentes, para avaliar esta
dimensão na realidade da ESMAC. A análise dos dados foi organizada em categorias
que denominamos de: AVANÇOS, para destacar as ações que fortalecem esta
dimensão, FRAGILIDADES, para destacar as ações que precisam ser melhoradas e
RECOMENDAÇÕES para apresentar propostas de ações ao longo de 2021 e 2022
para superar os limites identificados neste relatório.

AVANÇOS: Os avanços da política de atendimento detectados pelos discentes foram
a) A coordenação dos cursos sempre está disponível para atender a dar suporte
aos discentes
b) Disponibilidade dos setores para atendimento
c) Agilidade no atendimento e suporte no período de pandemia da coordenação
e demais setores institucionais.

FRAGILIDADES: Quanto às fragilidades apresentadas pelos discentes destacamos
a) Cordialidade dos setores técnicos no atendimento
b) Fluxo de informação e serviços entre setores
c) Divulgação das informações institucionais
d) Melhorar agilidade nos resultados dos processo da SEAC

RECOMENDAÇÕES: Propomos ao corpo diretivo a possibilidade de
a) Estruturar atendimento dos setores aos discentes
b) Institucionalizar os fluxos de informações e serviços
c) Qualificar, continuamente, os funcionários para um atendimento mais
humanizado
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4.1.4 - EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO

4.1.4.1: Dimensão 5: Políticas de Pessoal

Esta dimensão avalia as políticas e os programas de formação,
aperfeiçoamento e capacitação do pessoal docente e técnico-administrativo,
associando-os a planos de carreira condizentes com a magnitude das tarefas a serem
desenvolvidas e a condições objetivas de trabalho.
A análise dos dados foi organizada em categorias que denominamos de:
AVANÇOS, para destacar as ações que fortalecem esta dimensão, FRAGILIDADES,
para destacar as ações que precisam ser melhoradas e RECOMENDAÇÕES para
apresentar propostas de ações ao longo de 2021 e 2022 para superar os limites
identificados neste relatório.

AVANÇOS: A construção de uma política de gestão de pessoas para a instituição, faz
parte das estratégias do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2019-2023),
resultante do planejamento estratégico que foi implantado desde 2016 e reformulado
a partir de 2019. Visando estabelecer uma política de valorização do bem maior da
Instituição, que são as pessoas que a compõem, consolidada nos princípios
desenvolvidos e buscando uma gestão de qualidade; com o intuito de dotar a
Instituição e seu corpo gerencial e de colaboradores de um conjunto padronizado e
sistematizado de informações que deverá ser observado nas relações e no ambiente
de trabalho.

FRAGILIDADES:
a) programa de capacitação dos colaboradores e docentes;

RECOMENDAÇÕES:
a) fortalecer o programa de capacitação docente;
b) fortalecer o programa de capacitação de recursos humanos.
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4.1.4.2: Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

Esta dimensão avalia os meios de gestão para cumprir os objetivos e projetos
institucionais, a qualidade da gestão democrática, em especial nos órgãos colegiados,
as relações de poder entre estruturas acadêmicas e administrativas e a participação
nas políticas de desenvolvimento e expansão institucional.
A análise dos dados foi organizada em categorias que denominamos de:
AVANÇOS, para destacar as ações que fortalecem esta dimensão, FRAGILIDADES,
para destacar as ações que precisam ser melhoradas e RECOMENDAÇÕES para
apresentar propostas de ações ao longo de 2021 e 2022 para superar os limites
identificados neste relatório.

AVANÇOS: A gestão institucional considera pontos essenciais a eficiência,
valorização profissional e respeito à diversidade. Atribuindo pontos fundamentais para
o feito, como:
a) otimização e conservação dos seus espaços;
b) valorização da Biblioteca,
c) captação e alocação de recursos financeiros;
d) acessibilidade, implementação de projetos de segurança para a prevenção de
todos e combate a incêndio;
e) implementação de comissão interna para acompanhar a saúde do colaborador
e da comunidade acadêmica;
f) ações que atendam a comunidade interna e externa e vincule as práticas de
Sustentabilidade.
Todas as ações visam atingir a eficiência administrativa e acadêmica da
instituição e promover a visibilidade institucional. Possibilitando aos gestores de
departamentos produzirem e desenvolverem suas atividades com excelência e aos
coordenadores administrarem seus cursos com compromisso e destacarem-se pelo
desenvolvimento e qualidade dos cursos oferecidos. Quanto às ações da CPA estas
são desenvolvidas ininterruptamente com o propósito de apresentar à comunidade
acadêmica o crescimento institucional.

FRAGILIDADES:
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a) verificação de agendamento de horário de atendimento aos alunos, pela
coordenação da CPA

RECOMENDAÇÕES:
a) Criar mecanismo de incentivo a comunidade interna ( discente, docente,
colaboradores) e a sociedade em geral a maior participação nas discussões
que envolvem a CPA e suas ações. Deixando de ser, apenas, algo de amplo
conhecimento e tornando algo com ampla participação.

4.1.4.3: Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Esta dimensão avalia a capacidade de gestão e administração do orçamento
e as políticas e estratégias de gestão acadêmica com vistas à eficácia na utilização e
na obtenção dos recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das
prioridades estabelecidas.
A análise dos dados foi organizada em categorias que denominamos de:
AVANÇOS, para destacar as ações que fortalecem esta dimensão, FRAGILIDADES,
para destacar as ações que precisam ser melhoradas e RECOMENDAÇÕES para
apresentar propostas de ações ao longo de 2021 e 2022 para superar os limites
identificados neste relatório.

AVANÇOS:
A sustentabilidade Financeira tem como base a receita total projetada para o
quinquênio 2018 a 2022, considerada a que é proveniente dos cursos em
funcionamento da ESMAC. Os resultados positivos do último quinquênio (2018 a
2022), embora modestos, demonstram para o quinquênio (2018 a 2022) a
necessidade de continuar buscando equilíbrio econômico-financeiro e de ampliar
fontes de recursos com serviços, somada às mensalidades, que constituem a maior
parte da receita. Medidas foram e estão sendo tomadas procurando equacionar
soluções para aprimorar o necessário equilíbrio econômico e financeiro. De maneira
geral, serão mantidos os investimentos necessários para garantir a qualidade
acadêmica e o desenvolvimento compatível com sua vocação. Paralelamente, os
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estudos de readequação e modernização serão desenvolvidos em várias áreas, como,
recursos humanos, gestão da operação técnico-administrativa, investimento em
tecnologia e infraestrutura.
FRAGILIDADES:
a) o crescimento dos números de instituições no município de Ananindeua
com a oferta dos mesmos cursos;
b) o plano de marketing financeiro das concorrentes;
c) valor das mensalidades abaixo do mercado pelas concorrentes.

RECOMENDAÇÕES:
a) planejamento de ações para a captação de alunos seguindo o plano de
Marketing institucional elaborado pelo CIDEC;
b) investimento físico-financeiro que deverá atender às prioridades
definidas para o desenvolvimento dos projetos acadêmicos integrantes
do PDI.

4.1.5 - EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA

4.1.5.1: Dimensão 7: Infraestrutura Física

Este eixo analisa a infraestrutura da instituição, relacionando-a às atividades
acadêmicas de formação, de produção e disseminação de conhecimentos e às
finalidades próprias da IES.
A análise dos dados foi organizada em categorias que denominamos de:
AVANÇOS, para destacar as ações que fortalecem esta dimensão, FRAGILIDADES,
para destacar as ações que precisam ser melhoradas e RECOMENDAÇÕES para
apresentar propostas de ações ao longo de 2021 e 2022 para superar os limites
identificados neste relatório.

AVANÇOS: Há investimento contínuo na infraestrutura da IES, com ampliação de
quase todos os tipos e instalações, com espaços adequados para realização das
atividades laborais, iluminação e ventilação, como:
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a) salas de aulas, salas de coordenações, salas dos professores, setores
administrativos, complexo de Educação Física, Laboratórios de práticas
acadêmicas, laboratórios de informáticas, laboratórios específicos da área da
saúde, ampliação do ginásio de esporte;
b) substituição do software do sistema de gestão acadêmica atual para software
TOTVS com o objetivo de automatizar e reunir todos os processos em um único
sistema;
c) ampliação e atualização dos acervos bibliográficos que são compostos por
materiais impressos e materiais virtuais (e-books).
d) revitalização do espaço da copa em um ambiente munido de micro-ondas,
geladeira, ar condicionado, bebedouro e uma mesa grande para refeição
coletiva e/ou individual;
e) revitalização do espaço da cantina em um espaço adequado e confortável para
atender a toda a comunidade acadêmica;
f)

avaliação e verificação constante da rede de dados da instituição com o
propósito de acompanhar a evolução tecnológica e as necessidades do Ensino,
Pesquisa e Extensão.

FRAGILIDADES: O estacionamento com espaço limitado

RECOMENDAÇÕES:
a) redimensionamento e/ou criação de espaços novos para o estacionamento;
b) contínuo investimento para novas ferramentas tecnológicas com objetivo de
acompanhar as evoluções tecnológicas

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório compreende a autoavaliação realizada no ano base 2020 com

objetivo de atender a legislação dos SINAES que prevê melhorar a qualidade do
ensino superior, promovendo a responsabilidade social bem como identificar o valor
das instituições, cursos e programas institucionais.
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Em termos gerais são identificados muitos avanços da ESMAC/IES no
decorrer do ano 2020, pois a Faculdade vem crescendo e revendo as suas práticas
com vistas a se tornar uma instituição referência da área da Educação no município
de Ananindeua. Espera-se que o presente relatório parcial da CPA possa orientar
as recomendações e de melhorias futuras na IES, por isso deve ser apresentado a
toda comunidade acadêmica.
A CPA também avalia o seu trabalho de forma a considerar que todas as
suas ações ainda devem sofrer medidas de aperfeiçoamento. Há que se
considerar, porém, que em cada novo ciclo de realização da Autoavaliação e de
elaboração do relatório, a CPA passa por um processo de amadurecimento,
desenvolvendo o olhar mais apurado para a Instituição e mais preparado para a
realização da sua tarefa, o que pode ser observado nos novos instrumentos
avaliadores que apresentam questões muito mais específicas e objetivos, para
cada curso, o que nos faz ter respostas mais precisas.
A CPA vem trabalhando para melhor compreensão do seu papel e das
possibilidades de contribuição para a melhoria institucional de forma crítica. Como
compromisso assumido, a CPA também espera poder melhor trabalhar o processo
de sensibilização e conscientização dos seus discentes para melhorar a adesão
nas respostas aos questionários.
Por fim, a CPA avalia que o seu maior desafio está no alcance de sua
missão, o que incentiva a um trabalho mais próximo aos gestores para que os
dados coletados e as conclusões obtidas possam ser considerados nas medidas
de correção e melhoria, embora deva-se ressaltar que o processo de Autoavaliação
na ESMAC/IES já se encontra consolidado como um processo contínuo e
integrado. No entanto, essa parceria precisa se fortalecer para que o processo de
avaliação seja realmente um instrumento de mudanças.
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6

ANEXO
ANEXO 1 – MATERIAL DA CAMPANHA CPA 2020

Apresentação da CPA 2020-2022
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Infográfico informativo
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Chamada para o período de avaliação institucional
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Chamada da comunidade acadêmica e externa.
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