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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Dados da Instituição  
 

O Instituto Metropolitano de Ensino Superior (IMES) foi credenciado em 22 de março 

de 2001 através da Portaria MEC Nº 533 e recredenciado pela Portaria MEC Nº 035 

de 28 de janeiro de 2015 com a finalidade de oferecer formação superior na área da 

saúde. Nos dias 04 e 05 de dezembro de 2017 o Instituto Metropolitano de Ensino 

Superior (IMES) recebeu a visita “in loco” dos avaliadores do MEC para renovação 

do curso de graduação em medicina, obtendo nota 4 na avaliação. 

 

Nome da Instituição de Ensino Superior (IES): Instituto Metropolitano de Ensino 

Superior (IMES)  

Código da IES: 1669 

Caracterização da IES: Instituição privada com fins lucrativos - Faculdade  

Município: Ipatinga     Estado: MG 

Portaria de Recredenciamento da IES: Portaria N° 35, de 28/01/2015 

 

1.2 Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
 

Atendendo ao disposto na Lei nº 10.861, de 4 de abril de 2004, que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior ( SINAES), o IMES 

implantou a Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída por representantes 

dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, além de representante da 

sociedade civil organizada na qual está inserido.  

Em conformidade ao princípio da participação democrática, não admitindo 

composição que privilegie qualquer dos segmentos representados, o regimento 

interno da CPA sofreu, em 2017, uma modificação no capítulo III Art.3o, conforme 

disposto abaixo. 

 
Art. 3º A CPA será composta por (8) oito membros, assim distribuídos:  
I. 2 (dois) representantes do corpo docente, sendo a função de presidente 
da comissão exercida por um destes; 
II. 2 (dois) representantes do corpo discente;  
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III. 2 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo;  
IV. 2 (dois) representantes da sociedade civil organizada. 

 

No ano de 2019 a Comissão Própria de Avaliação do IMES foi representada pelos 

seguintes membros: 

     

Leonardo de Araújo Lopes (Representante docente e Coordenador da Comissão) 

Jaqueline Melo Soares (Representante docente)  

Lilian Rhodes Neves (Representante discente)  

Gabriel Saliba (Representante discente) 

Fabiana Lopes de Lima Nunes (Representante da sociedade civil organizada) 

Célia Maria de Souza Cotta (Representante da sociedade civil organizada) 

Niura Sueli de Almeida Martins (Representante do corpo técnico-administrativo) 

Marcinelle Cristine de Abreu Sena (Representante do corpo técnico-administrativo) 

 

Em relação aos mandatos dos membros integrantes, o Regulamento Interno da 

Comissão Própria de Avaliação do IMES preconiza, em seus artigos 10, 11, 12, 13 

e 14, o seguinte: 

 
Art. 10. O mandato do presidente da CPA será de 2 (dois) anos, permitidas 
reconduções. 
Art. 11. Os mandatos dos membros indicados pela diretoria acadêmica 
(representante da sociedade civil e representantes do corpo técnico-
administrativo) serão de 2 (dois) anos, permitidas reconduções. 
Art. 12. Os mandatos dos membros indicados pelos pares serão de 2 (dois) 
anos, permitidas reconduções, desde que eles sejam reeleitos. 
Art. 13. A substituição de integrantes da CPA, seja por vacância da 
representação ou por impedimento temporário de membro, se fará 
mediante solicitação do presidente à diretoria acadêmica. 
Art. 14. Poderá ocorrer o desligamento de qualquer dos integrantes da 
CPA nos seguintes casos: 
A pedido justificado do próprio integrante ou do órgão ou autoridade que o 
indicou; 
Por sinalização da Comissão Própria de Avaliação (CPA), quando do não 
cumprimento das atividades que lhe forem atribuídas; 
Quando da perda da condição comprovada quando da sua indicação; 
Por infrequência, conforme o Art. 16. § 1. 
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1.3 Considerações Iniciais 
 

Este documento apresenta o Relatório Parcial da Comissão Própria de Avaliação do 

Instituto Metropolitano de Ensino Superior (CPA/IMES) referente ao ano avaliativo 

de 2019.  

O conteúdo apresentado, além deste elemento introdutório contém: 

- a metodologia empregada nas pesquisas; 
- os resultados das pesquisas da CPA/IMES no ano de 2019, organizados segundo 

os Eixos e Dimensões pertinentes; 
- a análise e discussão dos resultados obtidos e informações coletadas no período; 
- o plano de ações proposto a partir da análise apresentada. 

 
A autoavaliação das IES auxilia e subsidia seus gestores no planejamento de futuras 

ações destinadas a aprimorar sua eficácia institucional no campo acadêmico e junto 

à sociedade. A busca de melhoria contínua e permanente da qualidade da educação 

superior deve atentar para a promoção dos valores democráticos, dentre os quais o 

respeito à diferença e à diversidade, bem como à autonomia e à identidade 

institucional. 

 

As Avaliações da IES geram reflexão acerca do que tem sido realizado e do que 

necessita ser modificado sempre em busca do avanço na qualidade do Ensino, da 

Pesquisa e da Extensão na Instituição, tendo sempre como referência aquilo que 

deseja o país, tornando a Avaliação Institucional uma importante ferramenta de 

gestão. 

 

A Nota Técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) via Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES) que, por intermédio da Diretoria de Avaliação da Educação Superior, 

editou e publicou a Nota Técnica (DAES) INEP/DAES/CONAES nº 65 (NT65). 

Segundo a NT65 devem ser focalizados 5 eixos fundamentais por dentre os quais se 

dividem as 10 Dimensões estabelecidas na Lei Federal, correspondendo cada uma 

delas a um dos incisos do art. 3º: 
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Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional, cuja dimensão pertinente é a 

estabelecida no inciso VIII – “planejamento e avaliação, especialmente os 

processos, resultados e eficácia da Autoavaliação Institucional”; 

 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, que abrange as dimensões estabelecidas 

nos incisos I e III, respectivamente, “missão e o plano de desenvolvimento 

institucional” e “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”; 

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, compreendendo as dimensões descritas nos incisos 

II, IV e IX, quais sejam: “a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos procedimentos 

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

modalidades”, “a comunicação com a sociedade;” e “políticas de atendimento aos 

estudantes”; 

 
Eixo 4 – Políticas de Gestão, envolvendo as dimensões contempladas nos incisos V, 

VI e X: “as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho”, “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” e “sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado 

social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior”; 

 
Eixo 5 – Infraestrutura Física, correspondendo à dimensão descrita no inciso VII, 

“infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação”. 
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Devido a incorporação do IMES ao Grupo Afya, ocorreu uma reestruturação no 

cronograma de avaliação da CPA. Em reunião com as demais CPAs do grupo, foi 

discutido a realização semestral da Avaliação Docente e que a Avaliação 

Institucional seria realizada anualmente, no segundo semestre de cada ano. Após 

deliberação pela CPA do IMES, a sugestão foi aprovada.  

 
1.4 Planejamento Estratégico 
 

A atuação da CPA/IMES se apoia fundamentalmente nas seguintes fases: 

 

- planejamento do cronograma de execução das pesquisas para o ciclo que se abre 

e ajustamento do existente, se necessário; 
- preparação do plano de ação específico de cada pesquisa a ser realizada no ciclo; 
- sensibilização da comunidade acadêmica e externa visando sua participação 

efetiva nas pesquisas e de forma espontânea; 
- tabulação, análise e apreciação dos resultados obtidos e dados coletados; 
elaboração de relatórios parciais e integral; 
- divulgação de relatórios e oitiva da comunidade acadêmica, com contribuição 

efetiva para revisão de Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Pedagógico de Curso (PPC), e outros 

projetos; 
- (re) avaliação da pertinência/eficiência dos planos de ações específicos de 

avaliação e das ações institucionais decorrentes da apropriação das informações e 

sugestões da CPA/IMES. 

 
A análise dos dados e informações é coletada de maneira eficaz e isenta, a 

CPA/IMES produz reflexão e orientação que subsidia a tomada de decisões no 

âmbito gerencial e acadêmico, contribuindo decisivamente para a detecção de 

situações que necessitem de medidas corretivas ou aprimoramentos a serem 

aplicados. 
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Destacam-se dentre os objetivos específicos da CPA/IMES, correlacionados às 

pesquisas e informações coletadas e em referência às diversas dimensões 

estabelecidas legalmente e organizadas conforme a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065: 

 
- identificar as principais fragilidades; 
- identificar as principais potencialidades a serem exploradas; 
- elaborar os relatórios de autoavaliação pertinentes; 
- avaliar a execução do cronograma contido nos planos de ação; 
- avaliar a eficácia do processo de avaliação institucional; 
- avaliar a eficácia das ações tomadas pela IES no cumprimento de seu Plano de 

Ações; 

- reorientar os Planos de Ações correspondentes conforme resultados verificados 

em relação às necessidades da comunidade acadêmica e externa e em relação à 

execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 
O relatório de autoavaliação tem como objetivos: 

 
- coletar e analisar os dados, obtidos a partir de um diagnóstico acerca dos aspectos 

avaliados e que visam subsidiar o aperfeiçoamento do IMES  em referência aos 

Eixos e Dimensões preconizados na Lei e em sua regulamentação. É onde se 

proporá melhorias da qualidade de seus processos e serviços; 

 
- obter dados a partir de fontes válidas, no caso, precipuamente a partir das 

respostas aos questionários preenchidos pela comunidade acadêmica, que se 

pressupõem instâncias capazes de fornecer opiniões procedentes, as quais são 

tabuladas e transformadas em informações para o diagnóstico e para o processo 

decisório; 

 
- obter dados a partir da observação sistemática do ambiente acadêmico e social e 

dos discursos que nele coexistem, em referência aos aspectos avaliados, que 

funcionam subsidiariamente aos obtidos por meio dos questionários; 
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- obter dados a partir do diálogo direto da CPA/IMES com representantes de turma, 

docentes e Núcleo Docente Estruturante de Curso (NDE), membros do Corpo 

Técnico-Administrativo, órgãos de gestão, membros da comunidade externa dentre 

outros. 

 

Esta sistemática permite sedimentar e reforçar a articulação entre o PDI e o PPC, 

bem como favorecer ao seu aperfeiçoamento e ao aprimoramento das atividades do 

IMES. 

 

1.5 Missão, Visão e Valores 
 
A MISSÃO institucional do IMES consiste em:  

“Tornar-se referência em educação médica e de saúde, capacitando nossos alunos 

para transformarem seus sonhos em experiências extraordinárias de aprendizagem 

ao longo da vida”. 
 
Assim, o IMES tem como VISÃO: 

“Um mundo com melhor educação, saúde e bem-estar”. 

 
VALORES 
 
Foco no aluno 
 
Acreditamos que nossos alunos vão criar as bases para que a nossa visão se 

concretize. Eles serão sempre a nossa maior prioridade. 

 

Gente é tudo pra gente 
 
A única forma de uma marca se tornar referência é por meio das pessoas, de suas 

equipes. Elas vão atender nossos alunos com o compromisso de entregar o melhor 

serviço e experiências de aprendizado. 
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Espírito Empreendedor 
 
Atingir objetivos de forma única e integrada. Incentivar nossas equipes a fazer a sua 

parte, sendo responsáveis por projetos e resultados. 

 

Ser Apaixonado 
 
Acreditamos que a vida é incrivelmente cheia de oportunidades. Por isso, tome as 

rédeas e busque o equilíbrio necessário entre a vida profissional e pessoal. 

 
Inovação 
 
Inovamos através de disrupção, da tecnologia e da criatividade. Os problemas em 

geral não têm uma única resposta certa. Testar e experimentar sempre nos levará 

para novas oportunidades. 

 

Qualidade 
 
Acreditamos que o caminho para o crescimento e a sustentabilidade de um negócio 

está em seus elevados padrões de qualidade. Temos orgulho dos serviços que 

prestamos a nossos alunos e que vão beneficiar suas carreiras, tornando-os 

melhores profissionais. 

 
2 METODOLOGIA 
 

O IMES, conforme descrito na Portaria do MEC nº 2.051/2004, Art. 8º, [...] a análise 

global e integrada do conjunto de dimensões, estruturas, relações, compromisso 

social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais [...], adota como 

parâmetros os seguintes princípios norteadores:  

 
- envolvimento paritário de todos os setores da IES; 
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- realização periódica de ações de autoavaliação concentradas na atuação direta da 

CPA; 
- coleta contínua de dados e informações por meio dos diversos canais de 

comunicação e interação da comunidade acadêmica; 
- abrangência de ensino, pesquisa e extensão, bem como serviços, gestão 

institucional e responsabilidade social, tudo em seus múltiplos desdobramentos e 

conforme regulamentação governamental vigente; 
- ações avaliadas e realizações serão consideradas como produtos institucionais e 

não de órgãos ou indivíduos isolados; 
- identificação precisa e objetiva das ações e planos de avaliação quanto aos níveis 

e participação de todos os envolvidos, tanto no papel ativo (auto avaliar-se), quanto 

no papel passivo (apropriando-se dos resultados); 
- compartilhamento de resultados com a comunidade acadêmica e externa; 
- acompanhamento da apropriação de resultados e retornos no âmbito de todas as 

categorias participantes das pesquisas que os processos avaliativos induzem. 
 
A metodologia empregada pela CPA/IMES para direcionamento de suas pesquisas 

formais e contribuição para reformulação dos Planos de Ações específicos 

pertinentes, bem como de sugestões voltadas para a gestão institucional geral 

baseia-se fundamentalmente em reuniões temáticas, oitiva direta e dinâmica (para 

além das pesquisas realizadas) das categorias envolvidas na avaliação (estudantes, 

professores, técnicos-administrativos e comunidade local), além da observação e 

análise de manifestações espontâneas e sua repercussão em canais de 

comunicação informais, como redes sociais diversas e comunicadores (WhatsApp e 

outros). 

 

Esta metodologia permitiu colher importantes dados e informações, além de apontar 

fragilidades quanto ao alcance do processo de autoavaliação e máxima 

correspondência de seus resultados com a realidade institucional. Foi adotado um 

modelo de avaliação baseado em questionários eletrônicos respondidos pelo 

máximo de integrantes da comunidade acadêmica, buscando dessa forma superar a 
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simples amostragem pela participação massiva das categoriais envolvidas, o que, 

em tese, produziria maior fidedignidade em relação à realidade. 

 

Os discentes, docentes e técnico-administrativo que participaram do processo de 

Autoavaliação Institucional receberam um link e uma senha para acessar os 

questionários. O preenchimento dos instrumentos de avaliação não são vinculados 

a premiação nem condicionados a matricula ou qualquer forma de obrigar o aluno a 

participar da avaliação. Uma das atribuições da Comissão Própria de Avaliação 

contempla a conscientização dos alunos quanto à importância da participação no 

processo de avaliação.  

 

O sistema informatizado adotado pelo IMES permite que a comunidade acadêmica 

acesse os questionários por meio de login e senha individual, sem que seja possível 

sua identificação, permitindo ao usuário confiança no sigilo das informações e 

respostas dadas no processo. Dessa forma, a avaliação realizada em 2019 pelo 

IMES propiciou as seguintes vantagens: 

 
- agilidade na coleta e no processamento dos dados; 
- confiabilidade e fidedignidade dos dados; 
- benefício com menor custo de operação; 
- comodidade do usuário; 
- livre expressão de pensamentos e opiniões. 
  

A utilização de questionários eletrônicos permitiu que a pesquisa abrangesse 

igualmente todos os períodos, bem como a totalidade do Corpo Docente e Técnico-

Administrativo, facilitando a obtenção, como também o tratamento dos dados, de 

modo que sua tabulação e consequente geração de gráficos pertinentes para 

análise e interpretação a partir do uso de ferramentas automatizadas do próprio 

sistema adotado, acelerando o processo como um todo.  
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Os questionários foram elaborados pela CPA/IMES da Instituição, a partir da 

observação analítica do ambiente acadêmico e dos discursos nele coexistentes, 

além de oitiva dinâmica de Coordenadores, Consultores, docentes e discentes. 

 
Contudo, da diferente forma que ocorreu nos relatórios anteriores, a IES não cessou 

de buscar aperfeiçoamento neste setor, especialmente no ano de 2019, o que 

provocou agilidade na obtenção e divulgação de resultados da pesquisa institucional 

encetada em novo formato de questionário e com novas ferramentas, contudo, 

conservando sua natureza eletrônica e modo de operação geral. 

 
No tocante ao desenvolvimento da pesquisa, as variáveis trabalhadas nas questões 

que conformaram o corpo do questionário eletrônico foram as atitudes dos 

participantes da pesquisa, entendidas como capazes de captar sua avaliação e 

julgamento frente aos objetos (matérias) que lhe foram apresentados. 

Dentre as variáveis pesquisadas, que buscam atender aos Eixos e Dimensões que 

informam os focos de interesse fundamentais desta CPA/IMES, é preciso esclarecer 

o Eixo 1 e a Dimensão VIII. Em última instância, sua própria autoavaliação, foram 

objetos de discussão contínua por parte de seus componentes, o que implicou 

aperfeiçoamentos operacionais reiterados ao longo de sua atuação e culminou com 

planejamento que será descrito posteriormente.  

 
Quanto aos demais Eixos e Dimensões, focalizou-se essencialmente os seguintes 

objetos, os quais vieram a fundar questionamentos que os desdobraram em 

múltiplos aspectos: 

 
- Conteúdo do curso; 
- Coordenação de Curso; 
- Gerenciamento acadêmico envolvendo Coordenação de Curso, e Direção; 
- Preparação para o mercado de trabalho; 
- Docência; 
- Qualidade de ensino; 
- Processos financeiros; 
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- Biblioteca; 
- Canais de comunicação; 
- Atendimento ao público nos setores estratégicos focalizados; 
- Laboratórios de informática; 
- Laboratórios específicos; 
- Relação custo-benefício e satisfação; 
- Secretaria; 
- Sítio eletrônico do IMES; 
- Cantina e lanchonete; 
- Conservação e limpeza; 
- Facilidade de acesso às dependências do IMES; 
- Salas de aula; 
- Segurança. 
 
Para medição das atitudes, empregou-se essencialmente a Escala de Likert (Criada 

em 1932 pelo norte-americano Rensis Likert, a escala de Likert mede as atitudes e o 

grau de conformidade do respondente com uma questão ou afirmação), com os 

devidos cuidados para se evitar o Efeito de Halo (Edward Thorndike), o que significa 

que buscou-se evitar que a organização das perguntas se desse de tal forma que o 

participante da pesquisa pudesse criar um estereótipo institucional a partir da 

resposta dada a uma única pergunta. 

 

No ciclo avaliativo 2019, os questionários estruturaram-se fundamentalmente a partir 

da ideia subjacente de uma “Régua de Satisfação” (Imagem 1), a qual pode ser 

assim descrita em relação a cada variável pesquisada: 
 

Imagem 1 – Régua de satisfação 
 
 
 
 

Fonte: Grupo AFYA (CPA Avaliações 2019) 
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A análise dos dados obtidos deu-se a partir da identificação de matérias tidas como 

marcadas pela “desfavorabilidade” e pela “favorabilidade”, considerando-se os 

extremos para identificar as fragilidades e fortalezas da IES nos vários aspectos 

enfocados e orientar ações relevantes para aprimoramento. O campo da 

neutralidade foi considerando para efeitos de avaliação como elemento reforçador 

da característica dominante em cada objeto de pesquisa. 

 
Aliado aos resultados obtidos a partir do questionário eletrônico, somaram-se nas 

discussões da CPA as manifestações voluntárias e livres das diversas categorias 

participantes da pesquisa em campo aberto para resposta escrita, o que permitiu 

aprofundar o conhecimento qualitativo em relação às matérias tratadas e forneceu 

mais consistência às análises procedidas. 

 
Após a coleta de dados a comissão analisa os resultados, gerando gráficos e 

relatórios que serão utilizados como ferramentas de gestão na promoção da 

melhoria do processo de avaliação. 

 

Os resultados do processo de Autoavaliação Institucional são divulgados da 

seguinte forma: 

 

1 - Envio aos gestores; 

2 - Apresentação no Seminário de Autoavaliação Institucional a toda a comunidade 

acadêmica; 

3 - Apresentação aos representantes de turma; 

4 - Apresentação aos discentes nas respectivas turmas; 

 

Vale ressaltar que, sob qualquer perspectiva, o balizamento da atuação do IMES, 

faz-se essencialmente pelo seu PDI, que orienta não somente a atuação da CPA, e 

sim, toda sua gestão acadêmica. Todo o planejamento das ações de avaliação 

institucional é evidenciado pelo reconhecimento de que o IMES possui importante 

papel no desenvolvimento regional.  
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Os Eixos e Dimensões que estruturam a autoavaliação no ciclo 2019 consideram 

ações avaliativas isoladas, posto que estas priorizaram fragilidades identificadas 

pela CPA/IMES ao longo de sua dinâmica avaliativa frente à Missão desta IES, qual 

seja. Desta forma, variáveis prioritárias foram demarcadas para algumas ações 

avaliativas em detrimento de outras, que preconizam que a eficiência de uma 

pesquisa neste formato não é obtida com questionamentos excessivos. O 

acompanhamento e análise dos resultados das avaliações e informações coletadas 

que subsidiam o planejamento estratégico dos diversos setores do IMES, os quais 

buscam melhoria constante. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 
 
3.1 Resultados da Avaliação Institucional - 2019 

 

A participação da comunidade acadêmica na Avaliação Institucional de 2019 foi de 

78 (87,64%) docentes, 64 (95,52%) administrativo e 497 (68,17%) discentes.  

 

3.1.1 Resultados da Avaliação Docente 
 

Quadro 1: Resultado da Autoavaliação Realizada pelos Docentes 
 

Tópicos Nota 
Conheço a missão institucional? 5,60 

Conheço o regimento interno? 5,14 
Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI? 4,94 
Conheço o Projeto Pedagógico do Curso - PPC? 5,15 
Conheço o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição? 4,64 
Faço a chamada regularmente e atualizo com frequência o diário eletrônico? 5,40 
Apresento e explico detalhadamente o plano de ensino no início do semestre e volto a discutí-lo ao longo 

do semestre? 
5,57 

Cumpro o plano de ensino? 5,85 
Meu planejamento de aulas atende a metodologia proposta pela instituição? 5,76 
Considero bom o meu relacionamento com as turmas? 5,82 
Cumpro com pontualidades os horários de início e final das aulas? 5,64 
Participo das reuniões propostas pela coordenação de cursos? 5,63 
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3.1.2  Avaliação do Ensino Pesquisa e Extensão 
 

Quadro 2: Resultado da avaliação do ensino pesquisa e extensão realizada 
pelos docentes 
 

Tópicos Nota 
Conheço a missão institucional? 5,60 
Conheço o regimento interno? 5,14 
Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI? 4,94 
Conheço o Projeto Pedagógico do Curso - PPC? 5,15 
Conheço o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição? 4,64 
 
3.1.3 Gestão e apoio docente 
 

Quadro 3: Resultado da avaliação da gestão e apoio docente realizada pelos 
docentes 
 

Tópicos Nota 
Há processos de gestão bem definidos? 5,40 
A direção geral (diretor geral, diretor acadêmico e administrativo)são acessíveis aos docentes? 5,73 
Existe divulgação das decisões da gestão institucional? 5,21 
Há política de capacitação de docentes / tutores e formação continuada visando o desenvolvimento 

pessoal e acadêmico? 
5,44 

O Plano de Cargos, Carreira e Salários é considerado satisfatório? 4,96 
Existe pontualidade no pagamento de salário? 6,00 
A Instituição oportuniza atividades de internacionalização (intercâmbio, mobilidade acadêmica, 

cooperação internacional, oferta de língua estrangeira) aos docentes? 
4,72 

Sou representado pelos colaboradores que participam das decisões institucionais (CPA, CIPA, e outros 

conselhos e comissões)? 
5,37 

O NAPED/NAP/NAPSA/SOAP (Núcleo de Apoio Pedagógico) atua satisfatoriamente em relação à suas 

funções de apoio ao trabalho docente em suas diversas facetas: metodologias, aspectos relacionais, 

avaliação e procedimentos de registro? 

5,26 

A autoavaliação ajuda a tornar a Instituição melhor? 5,76 
Considero a autoavaliação importante para a melhoria contínua melhoria da IES e do curso? 5,78 
Aproprio-me dos resultados da autoavaliação o os utilizo para aprimorar minhas práticas? 5,73 
O resultado da CPA está disponível nos ambientes físicos e virtuais da IES? 5,47 
A ouvidoria atende aos professores e existem respostas das demandas geradas? 5,39 
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3.1.4 Infraestrutura Física e Tecnológica 
 

Quadro 4: Resultado da avaliação da infraestrutura física realizada pelos 
docentes 
 

Tópicos Nota 
O ambiente físico (acústica, climatização, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é 

satisfatório? 

5,28 

O ambiente físico da área de convivência é satisfatório? 4,94 
Biblioteca possui espaço adequado à utilização dos professores e alunos? 5,18 
As condições de acessibilidade da instituição são satisfatórias? 5,38 
O ambiente físico da sala/espaço para atendimento ao discente é satisfatório? 5,25 
A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre 

outros) são satisfatórias? 
5,73 

Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso e à quantidade de 

alunos? 
5,22 

O portal do professor atende às atividades educacionais? 5,29 
O site da Instituição apresenta facilidade de navegação? 5,06 
O site da Instituição apresenta informações úteis, completas e atualizadas? 5,18 
Considero satisfatórios os canais de comunicação da instituição com a comunidade interna (WhatsApp, e-

mail, etc.) e externa (redes sociais, TV, outdoor, site, etc.)? 
5,29 

 
3.1.5 Resultados da Avaliação Discente 
 

Quadro 5: Resultado da avaliação realizada pelos discentes 
 

Tópicos Nota 
O curso apresenta boa relação entre teoria e prática? 4,93 

As metodologias de ensino favorecem sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente? 4,65 
As atividades práticas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a profissão? 5,13 
A coordenação de curso e/ou equipe de professores oferecem oportunidades para os estudantes 

participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária internos e/ou externos à 

instituição? 

4,24 

As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus 

estudos e aprendizagens? 
4,90 

O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua formação e favorece a sua 

inserção no mercado de trabalho? 
5,13 

O curso oferece oportunidade de iniciação à pesquisa científica? 4,04 
O curso oportuniza políticas, programas, ações em benefícios da sustentabilidade socioambiental? 3,91 
A Instituição oportuniza atividades de internacionalização (intercâmbio, mobilidade acadêmica, 

cooperação internacional, oferta de língua estrangeira) aos alunos? 
3,96 
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3.1.6 Coordenação 
 

Quadro 6: Resultado da avaliação da coordenação realizada pelos discentes 
 

Tópicos Nota 
O coordenador (a) está disponível em horários previstos para orientação acadêmica dos alunos e para 

solucionar problemas? 

4,07 

O coordenador (a) orienta e esclarece as dúvidas relativas ao curso e à profissão? 4,03 
O coordenador (a) incentiva a participação dos alunos nas atividades acadêmicas (Extensão, PIBIC, 

Monitoria, visitas técnicas, semanas acadêmicas, etc.)? 
3,85 

O coordenador (a) possui bom relacionamento com os alunos? 4,43 
 
 
3.1.7 Gestão Institucional e Apoio Discente 
 
Quadro 7: Resultado da avaliação da gestão institucional e apoio discente 
realizada pelos discentes 
 

Tópicos Nota 
A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos 

alunos? 

3,67 

A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos 

alunos? 
3,84 

A secretaria acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos 

alunos? 
4,73 

O setor financeiro é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 4,65 
A ouvidoria atende aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 3,97 
As monitorias de disciplinas oferecidas contribuem com o processo de aprendizagem? 5,20 
Os serviços oferecidos pelos setores responsáveis por Estágios ou Internato são satisfatórios? 4,49 
Considero que os setores de atendimento ao discente funcionam de forma satisfatória? 4,31 
Sou conhecedor do Apoio Psicopedagógico que a Instituição oferece? 4,09 
Os serviços oferecidos pela reprografia são satisfatórios? 4,19 
Existe ampla divulgação das informações institucionais? 4,15 
A avaliação institucional ajuda a tornar a Instituição melhor? 4,67 
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3.1.8 Infraestrutura Física e Tecnológica 
 

Quadro 8: Resultado da avaliação da infraestrutura física e tecnológica realizada 
pelos discentes 
 

Tópicos Nota 
A bibliografia básica e complementar disponível na biblioteca física atendem as necessidades do curso? 4,55 

A bibliografia básica e complementar disponíveis na biblioteca virtual atendem as necessidades do curso? 4,52 
O atendimento e o sistema de empréstimo da biblioteca física atendem as necessidades do aluno? 4,80 
O sistema de acesso à biblioteca virtual atende às necessidades do aluno? 4,68 
A biblioteca possui espaço adequado à utilização dos alunos? 3,00 
O funcionamento e infraestrutura dos Laboratórios/Núcleo/Escritório Modelo, são satisfatórios? 4,15 
Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso e à quantidade de 

alunos? 
3,96 

O site institucional apresenta de forma atualizada as informações necessárias para a comunicação com 

as comunidades interna e externa? 
4,31 

O Portal do Aluno é de fácil acesso e apresenta boa funcionalidade? 4,06 
O ambiente físico (acústica, climatização, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é 

satisfatório? 
4,24 

O ambiente físico da área de convivência é satisfatório? 3,13 
O ambiente físico do auditório é satisfatório? 4,54 
O ambiente físico da sala/espaço para atendimento ao discente é satisfatório? 4,32 
A limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) cantina(s) são satisfatórios? 4,53 
A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre 

outros) são satisfatórias? 
5,24 

As condições de acessibilidade da instituição são satisfatórias? 4,58 
Sinto-me seguro dentro da IES? 4,87 
 
3.2  Resultados da Avaliação do corpo Técnico-Administrativo 
 
3.2.1  Infraestrutura física e tecnológica 
 

Quadro 9: Resultado da avaliação da infraestrutura física e tecnológica realizada 
pelo corpo Técnico-Administrativo 

 
Tópicos Nota 

O site da Instituição apresenta facilidade de navegação? 5,31 

O site da Instituição apresenta informações úteis, completas e atualizadas? 5,41 
Considero satisfatórios os canais de comunicação da instituição com a comunidade interna (WhatsApp, e- 5,63 
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mail, etc.) e externa (redes sociais, TV, outdoor, site, etc.)? 
O acesso à internet é satisfatório? 5,40 
O sistema RM atende as demandas relacionadas a sua rotina diária de trabalho? 5,00 
O sistema FLUIG atende as demandas relacionadas a sua rotina diária de trabalho? 5,23 
O ambiente físico (acústica, climatização, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é 

satisfatório? 5,36 
O ambiente físico do auditório é satisfatório? 5,52 
Estacionamento é suficiente e adequado à utilização? 2,62 
A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre 

outros) são satisfatórias? 5,60 
A estrutura física e os equipamentos dos laboratórios são adequados? 5,40 
Biblioteca possui espaço adequado à utilização dos alunos? 4,98 
O ambiente físico da área de convivência é satisfatório? 4,20 
As condições de acessibilidade da instituição são satisfatórias? 5,45 
As condições de uso da copa da instituição são satisfatórias? 4,11 
A limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) cantina(s) são satisfatórios? 5,02 
A autoavaliação ajuda a tornar a Instituição melhor? 5,67 
Considero que a avaliação institucional atende as demandas dos técnicos administrativos? 4,98 
Sinto-me seguro dentro da IES? 5,56 
 
3.2.2 Gestão e apoio institucional 
 

Quadro 10: Resultado da avaliação da gestão e apoio institucional realizada 
pelo corpo Técnico-Administrativo 
 

Tópicos Nota 
Seu superior imediato é acessível? 5,56 

Conheço e considero satisfatório o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição? 3,70 
Considero que há compatibilidade entre a função que exerço e o salário pago pela instituição? 4,13 
Existe pontualidade no pagamento de salário? 5,92 
A instituição promove/apoia a realização de cursos e treinamentos que possibilitam meu desenvolvimento 

pessoal e profissional? 4,42 
A Instituição oportuniza a minha participação em reuniões de gestão? 4,33 
Existe divulgação das decisões da gestão institucional? 5,06 
Sou representado pelos colaboradores que participam das decisões institucionais (CPA, CIPA, e outros 

conselhos e comissões)? 5,07 
A Instituição acolhe e discute sugestões dos colaboradores? 4,83 
A Instituição promove ações que proporcionam um bom ambiente de trabalho? 5,14 
Percebo coerência entre missão, visão e valores e as ações desenvolvidas na Instituição? 5,39 
A IES promove ações (eventos, cursos, programas, dentre outros) que contribuem para o 

desenvolvimento socioeconômico da região? 5,56 
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No ano de 2019 foram realizadas 9 (nove) reuniões ordinárias da Comissão Própria 

de Avaliação - CPA. Além das reuniões ordinárias o coordenador da CPA reuniu-se 

com a Coordenação de curso e ensino e com a Direção geral, bem como com os 

líderes de turma e os responsáveis por cada setor da IES.  

 

Em maio de 2019 realizou-se o 1o Encontro Nacional de Coordenadores de CPAs 

do grupo AFYA (Imagem 2). Nesse encontro foram discutidas e compartilhadas as 

boas práticas realizadas pela CPA de cada instituição, buscando uma estratégia 

eficiente de sensibilização do corpo discente.  

 

Imagem 2:  1o encontro nacional das CPAs do grupo AFYA 

 
                                                                                                                           Fonte: Própria 

 

4 Discussão dos resultados 
 
A Autoavaliação do IMES em cumprimento da Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, 

que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), está 

fundamentada nas disposições da Portaria MEC nº. 2.051, de 09 de julho de 2004, 

nas Diretrizes para a Autoavaliação das Instituições e Orientações Gerais para o 

Roteiro da Autoavaliação, editadas pela CONAES e pelo INEP, assim como demais 

todas as Normas Técnicas atualizadas. 

 
O SINAES fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da 

educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente 
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da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, 

do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

 
Em conformidade com o disposto no art. 3º da Lei nº. 10.861/04, será objetos de 

avaliação as seguintes dimensões:  

 

1. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 
2. Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 
3. Responsabilidade Social da Instituição; 
4. Comunicação com a Sociedade; 
5. Políticas de Pessoal; 
6. Organização e Gestão da Instituição; 
7. Infraestrutura Física; 
8. Planejamento e Avaliação; 
9. Políticas de Atendimento aos Estudantes; 
10. Sustentabilidade Financeira. 
 
O relatório de autoavaliação elaborado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

é o propósito central da Avaliação Institucional do Ensino de Graduação, onde, após 

coleta e análise dos dados, é feito um diagnóstico acerca dos aspectos avaliados 

considerando os estabelecidos na lei do SINAES, visando fornecer subsídios para o 

aperfeiçoamento da qualidade do ensino e da própria Instituição, dentro das 10 

dimensões preconizadas e aglutinadas em 5 eixos que delimita os temas inclusos 

nos questionários de autoavaliação. É onde se proporá melhorias da qualidade de 

seus processos e serviços após análise e alinhamentos propostos a Direção da IES. 

 
Para que o retorno avaliativo possa se converter em aperfeiçoamento, ele precisa 

ser derivado de uma fonte válida e os dados devem ter natureza diagnóstica. A fonte 

válida, no processo avaliativo, é composta das respostas aos instrumentos 

preenchidos pela comunidade acadêmica, que se pressupõem instâncias capazes 

de fornecer opiniões procedentes, as quais são tabuladas e transformadas em 

informações para o diagnóstico e para o processo decisório da Instituição. 
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A metodologia de aplicação dos questionários desenvolveu-se por meio do 

preenchimento, utilizando a Internet como meio, o que propiciou, entre outras, as 

seguintes vantagens: 

 
- Agilidade na coleta e no processamento dos dados; 
- Maior confiabilidade e fidedignidade dos dados; 

- Melhor benefício com menor custo de operação; 
- Mais comodidade do usuário; 
- Menor constrangimento do avaliador em poder expressar a sua opinião; e entre 

outros. 

 
O relatório de autoavaliação visa analisar os dados e os resultados deles 

decorrentes, para o diagnóstico desejado, fazendo-se uma comparação com as 

avaliações anteriores e sendo demonstrados em gráficos e índices, comparados. 

 
Diante dos resultados obtidos no processo avaliativo, far-se-á necessário 

estabelecer diretrizes, visando à melhoria dos pontos frágeis e o fortalecimento 

Institucional. Ressalta-se a necessária elaboração de um Plano de Ação, com a 

finalidade de sugerir e implantar ações corretivas a fim de minimizar os erros e fixar 

os acertos. 
 
4.1 Avaliação do Eixo 1 Planejamento e Avaliação Institucional 
 

4.1.1 Eixo 1 - Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  
 

Avaliação institucional é decorrente da crescente cobrança da sociedade sobre as 

instituições em geral, e do papel, tanto científico quanto sociopolítico, atribuído à 

educação superior. O acompanhamento dos resultados dessas avaliações subsidia 

o planejamento estratégico dos diversos setores que são utilizados na melhoria 

crescente da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. 
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O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI visa desenvolver ações de 

qualidade para a consolidação e expansão, para assegurar, o cumprimento da sua 

missão.  

 
Um dos compromissos da IES diz respeito à qualidade política e à qualidade formal 

da educação. Outro compromisso refere-se ao custo para se obter essa educação 

para a organização e ao seu preço para o cliente (aluno, pais, sociedade). A 

educação de qualidade não é a que pode ser obtida a qualquer custo e a qualquer 

preço, e sim, aquela ajustada às necessidades dos usuários, ao menor custo de 

obtenção para seus provedores e ao menor preço para seus clientes. 

 
Pensar, também, que se pode obter uma educação de qualidade sem considerar o 

moral da equipe envolvida no processo é um equívoco. Cabe, nesse caso, gerenciar 

os aspectos referentes à motivação intrínseca (orgulho do trabalho bem feito) e 

extrínseca (adequadas condições materiais de trabalho) dos profissionais da 

educação. 

 
A segurança constitui outro compromisso que é a qualidade. Em um sentido restrito 

refere-se à segurança física dos agentes do ambiente universitário. Em um sentido 

amplo, ao impacto do serviço fornecido pelo IMES, ou da sua provisão, ao meio 

ambiente. 

 
Finalmente, há um compromisso ético que deve ser observado entre os atores do 

processo educacional, verdadeiro código de conduta responsável pela transparência 

e lisura das ações. 

 
A instituição possui órgãos de Apoio em sua organização que assessoram a direção 

na administração da Instituição, a saber: 

 
I - A Comissão Própria de Avaliação – CPA: responsável pela implantação e 

consolidação da avaliação institucional do IMES, em consonância com as diretrizes 

do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior; 
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II – Assessorias Técnicas: responsáveis pelas políticas de desenvolvimento da 

Instituição; 

 
III – Ouvidoria: órgão de comunicação permanente, tanto interna quanto externa, 

possuindo pessoal especializado, com o objetivo de:  

-   Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços prestados pela 

IES e os diversos segmentos de gestão administrativa e acadêmica; 
- Contribuir para a solução de problemas, oferecendo à comunidade acadêmica 

informações e orientações sobre a legislação e as normas internas vigentes; 
-  Estabelecer processo contínuo e dinâmico de interação entre os discentes, os 

docentes, os segmentos de gestão administrativa e acadêmica e a sociedade em 

que se insere na Instituição; 
-  Contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo IMES, por meio de íntimo e 

permanente acompanhamento da atuação e dos procedimentos dos diversos 

segmentos de gestão, identificando as falhas e os pontos fracos da atuação 

institucional e indicando as ações e as alternativas retificadoras desses 

procedimentos; 
-  Agir de modo proativo em relação a atos e procedimentos administrativos e/ou 

acadêmicos que se mostrem incompatíveis com o direito do usuário à informação e 

com a qualidade na prestação dos serviços; 
-  Atuar, complementarmente à gestão acadêmica, como apoio estratégico para que 

a instituição otimize seus procedimentos e cumpra seu dever de bem servir à 

comunidade interna e à comunidade externa em que se insere. 
 
A estrutura administrativa do IMES é exercida por órgãos colegiados e executivos, 

observando sempre o princípio da gestão democrática.  

 
Poder-se-á observar, durante as análises e levantamento de dados para confecção 

do relatório de autoavaliação à existência de coerência entre as ações e práticas 

realizadas e os propósitos formulados no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), como também a existência de mecanismos para realização efetiva de 
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modificação e revisão dos documentos. As avaliações institucionais, reuniões com 

os representantes de turma, com docentes, entre os membros do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e dos Conselhos de Curso, da Direção com todos os setores da 

IES, são ferramentas que possibilitam a revisão dos Planos de Ensino, Ementários, 

identificação de fragilidades da IES, promovendo uma constante reestruturação dos 

Projetos, Programas, Processos e Políticas Institucionais e a melhoria do 

desenvolvimento da IES.  
 

4.2  Avaliação do Eixo 2 Desenvolvimento Institucional 
 

4.2.1 Eixo 2 - Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  
 
O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, procura atender às exigências do 

Sistema Federal de Ensino contido na Lei 9.394/96 e no Decreto 3.860/2001, como 

também fixar base para as ações planejadas pela instituição para o quinquênio 

2015-2019. Foram consideradas as circunstâncias, a conjuntura sócio-político-

econômica e as especificidades regionais, acrescidas de aptidões, habilidades e 

competências reunidas, em todos os seus segmentos de atuação, no processo de 

construção do conhecimento. 

 
 O Projeto Pedagógico pretendido pela Instituição, bem como o cumprimento do 

Plano de Desenvolvimento no seu período de vigência, constitui-se em instrumentos 

de realização histórica, no plano de ações típicas de uma Instituição comprometida 

com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, na perspectiva de reafirmar o compromisso 

da Instituição com a Sociedade e o Ministério da Educação por meio de elementos 

que fortaleçam as suas políticas institucionais (Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Gestão). 

 

O PDI visa desenvolver ações de qualidade para a consolidação e expansão em 

todas as suas instâncias, com os olhos voltados para o futuro, o rumo, os objetivos e 

as metas da Instituição, bem como as estratégias e princípios que subsidiam o 
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redimensionamento e fortalecimento da Instituição para assegurar, o cumprimento 

da sua missão. 

 
Os documentos institucionais, assim como PDI, Regimento Interno e outros estão 

disponíveis para a comunidade acadêmica, tanto impressos quanto em mídia digital. 

Em reunião com diretores, coordenadores e responsáveis por demais setores, a 

CPA identificou esforços para que todos conheçam estes documentos. Por outro 

lado, como já informado em relatórios anteriores, a comunidade acadêmica, 

principalmente a discente, demanda maior reflexão nesse sentido. 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional é o documento norteador da elaboração e 

análise do projeto político-pedagógico do curso oferecido pelo IMES. Todas as 

Políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão, Gestão   Acadêmica, Administrativa e de 

Avaliação Institucional se encontram nele delineadas, sendo detalhadas no PPC. As 

alterações e adequações do PPC são inicialmente discutidas nos órgãos colegiados, 

sendo posteriormente submetidos a aprovação do CONSUP. 

 

4.2.2 Eixo 2 - Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  
 
 
Cidadania e solidariedade são conceitos que também se aprendem e se colocam em 

prática no IMES. Por meio de seus programas a Instituição tem o compromisso de 

promover o bem-estar dos seus públicos, interno e externo, e ações de relevância 

social. É reconhecida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 

Superior (ABMES) como Instituição Socialmente Responsável. Título conquistado 

após participar de mais uma edição da Campanha da Responsabilidade Social do 

Ensino Superior Particular, que celebra o Dia da Responsabilidade Social do Ensino 

Superior Particular - iniciativa desenvolvida pela ABMES. 

 

A IES estabelece como dimensões da sua política de responsabilidade social a 

formação de profissionais conscientes de seu compromisso social, o 

desenvolvimento de pesquisas, a difusão de conhecimentos e sua inserção na 

realidade social e comunitária. 
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A política de responsabilidade social no IMES se caracteriza pelo compromisso com 

a dimensão social e ética da Instituição, ou seja, da produção, sistematização e 

divulgação do conhecimento. A finalidade de implantação dessa política é, 

fundamentalmente, a promoção da inclusão social, do desenvolvimento econômico e 

social, da defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural.  

 
Dentre os objetivos do Programa de Responsabilidade Social tem-se: criar 

comunidades de aprendizado com base em atividades socialmente responsáveis; 

possibilitar ao aluno formação humanizada e aprendizado com base na realidade 

através da atuação voluntária; difundir a cooperação academia-comunidade; difundir 

a responsabilidade social internamente (junto à docentes, discentes e funcionários) e 

externamente, junto à comunidade; trabalhar a responsabilidade social de forma 

transversal nas disciplinas. 
 

O IMES, contribuindo para a formação de indivíduos conscientes e atuantes em sua 

sociedade, conta com algumas ações, com essa finalidade, tais como: 

   
- Programa de Recepção e Integração de Ingressantes (PRINT) – Inclui recepção, 

acolhida e fornecimento de informações aos alunos que ingressam na 

IMES. Constam neste programa a apresentação da Instituição e do município, a 

Aula Inaugural, Gincana Solidária e o Programa Trote Cidadão. 

  

- Programa Trote Cidadão – É responsável por realizar ações voluntárias nas áreas 

de educação, saúde, cultura e meio ambiente, entre outras, voltadas à comunidade 

e/ou entidades sociais de Ipatinga e região, com o intuito de informar, alertar e 

mobilizar. A cada edição é escolhido um tema para os calouros da Instituição 

desenvolverem junto a alunos veteranos e a um órgão público responsável pelo 

tema escolhido. 
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- Gincana Solidária  Estimula alunos a arrecadarem doações, predeterminadas, para 

instituições sociais da região do Vale do Aço. A cada edição uma nova entidade é 

escolhida, assim como o produto a ser arrecadado. 

  

- NAPA - Núcleo de Acessibilidade Pedagógica e Atitudinal – É responsável por 

garantir o direito de acessibilidade pedagógica e atitudinal nos ambientes 

acadêmicos, para toda a comunidade. Além de promover a conscientização da 

acessibilidade atitudinal por meio da realização de eventos, o NAPA convida 

profissionais especialistas em determinado assunto para discutir e gerar reflexões 

críticas sobre a condição humana e sua diversidade, propondo uma educação cada 

vez mais inclusiva, para potencializar a capacidade de cada indivíduo dentro e fora 

do ambiente acadêmico. 

- Programa de Desenvolvimento de Extensão – Estimula docentes e discentes a 

desenvolver programas/projetos de extensão que, em sua maioria, beneficiam 

entidades sociais da região e toda a comunidade. Um dos projetos, “Aspectos 

Informativos com Foco no Usuário da APAE”, por exemplo, promove a 

sociabilização, desenvolvimento e inclusão do usuário na sociedade por meio de 

apresentações, debates, atividades lúdicas e ações. Esse projeto leva informação 

para o ciclo familiar dos usuários e para os funcionários da instituição. Além de 

contribuir no desenvolvimento pessoal e técnico do aluno participante do projeto. 

 

A Instituição recebe, periodicamente, visitas de alunos de escolas da região e 

pessoas, de diversas localidades, interessadas em conhecer o IMES. Essa iniciativa 

aproxima e estreita a relação da Instituição com a comunidade. 

 

A comunicação certa para o público certo é um princípio do IMES. Nesse sentido, 

buscamos um contato direto com o nosso público-alvo evidenciando campanhas 

importantes da área da saúde e educação em nossos canais de comunicação, tais 

como: 
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- Setembro Amarelo 

Todos os anos a Instituição se mobiliza para promover eventos para seu público 

interno e externo, a fim de alertar sobre a prevenção do suicídio. Durante o mês, 

toda a comunicação visual da Instituição é voltada para a cor da campanha. Além de 

disponibilizar informações sobre o tema em seus canais de comunicação. 

 

- Outubro Rosa 

No IMES a campanha atua com seu público interno e externo na importância do 

diagnóstico precoce do câncer de mama, fatores de risco e prevenção. Além de 

realizar exames de toque e mamografias no Ambulatório da Instituição. 

 

- Conscientização da Tuberculose 

Esta campanha faz parte do calendário do IMES, informa sobre a importância de 

prevenir e tratar a tuberculose. 

 

- Adote uma Cartinha  

Todo Natal a Instituição mobiliza seus colaboradores, professores e alunos para 

realizarem os desejos de crianças e adolescentes de instituições sociais da região 

do Vale do Aço. A cada edição uma entidade é escolhida para a Univaço receber 

cartas com pedidos ao Papai Noel. 

 

- Roda do Riso 

O projeto, formado por alunos de períodos diferentes, é responsável por promover 

um dia de atividades educativas, alegres e descontraídas para crianças e 

adolescentes de instituições na região do Vale do Aço. Além de proporcionar 

momentos agradáveis, o projeto visa melhorar as habilidades interpessoais dos 

alunos participantes. 
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 O IMES apoia campanhas e ações realizadas por entidades parceiras. O bom 

diálogo com o poder público permite, por exemplo, aos alunos da Instituição 

realizarem atividades práticas nas Unidades Básicas de Saúde de Ipatinga, desde o 

início do curso. Além de vivenciar o dia a dia dos órgãos públicos da cidade. 

Por meio de palestras, encontros, seminários, entre outros, o IMES proporciona a 

seus colaboradores, professores, alunos e comunidade discussões, debates e 

reflexões críticas sobre temas relevantes, atuais e polêmicos de um determinado 

campo de atuação e destaca o que precisa ser melhorado, propondo soluções. 

 

O Ambulatório do IMES conta com recursos humanos, físicos e materiais para aulas 

práticas de várias disciplinas. Todos os procedimentos realizados são de pequena 

complexidade, sendo estes voltados para as áreas de Clínica Médica, Pediatria, 

Urologia, Ginecologia e Obstetrícia, Psiquiatria e Cirurgia Ambulatorial. 

Procedimentos realizados pelos acadêmicos com acompanhamento direto do 

professor. Trata-se de um processo de integração ensino-serviço. 

Durante o período letivo são realizados no Ambulatório cerca de 1.100 atendimentos 

gratuitos por mês, correspondendo há quase 10 mil atendimentos por ano. 

A procura por atendimento acontece de forma espontânea pela comunidade. O 

serviço presta atendimento à população do município no qual está inserido, e de 

municípios vizinhos, com todos os recursos advindos da própria Instituição. Vale 

lembrar que o Ambulatório trabalha com consultas agendadas e não como 

atendimento de urgência. 

 

O Ambulatório constitui-se em um excelente espaço para pesquisa e formação de 

profissionais na área da saúde. É um dos locais onde os alunos podem chegar mais 

próximos da realidade médica com todo o apoio e segurança dos professores 

médicos que os supervisionam 

 

O espaço de 900 metros quadrados é amplo, moderno e adaptado para o perfeito 

atendimento às necessidades dos usuários. Há acessibilidade a portadores de 
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necessidades especiais, com elevador entre os dois andares, banheiros adaptados, 

espaços reservados a cadeirantes, piso tátil, e placas em código Braille. Conta com 

17 consultórios médicos especializados, duas salas de cirurgias, uma CME, 

fraldário, sala de professores, sala de atividades acadêmicas, espaço pediátrico 

e área administrativa (recepção, gerenciamento e enfermagem, almoxarifado, apoio 

didático e arquivo morto). 

 

O Núcleo de Acessibilidade Pedagógica e Atitudinal (NAPA) é responsável por 

garantir o direito de acessibilidade pedagógica e atitudinal nos ambientes 

acadêmicos, para toda a comunidade. Além de promover a conscientização da 

acessibilidade atitudinal por meio da realização de eventos, o NAPA convida 

profissionais especialistas em determinado assunto para discutir e gerar reflexões 

críticas sobre a condição humana e sua diversidade, propondo uma educação cada 

vez mais inclusiva, para potencializar a capacidade de cada indivíduo dentro e fora 

do ambiente acadêmico. 
 

Com a intenção de fomentar o desenvolvimento do senso crítico, incentivar a arte e 

humanizar os acadêmicos e a comunidade, a Faculdade investe em projetos como, 

apresentações artísticas (Imagem 3), realização de campeonatos poliesportivos, 

além de convênio com academias locais para estimular a prática de atividade física 

entre os alunos. 
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Imagem 3: Festival de talentos promovido pelo IMES e parceria com academia 
da região.  

 
 

A IES apresenta condições adequadas para a mobilidade de cadeirantes e pessoas 

com necessidades especiais, implantou piso tático e nos acessos de salas de aula 

as plaquetas com identificação em Braile. Outros alunos especiais são atendidos da 

melhor forma possível de acordo com a demanda da situação. A IES adquiriu 

computadores adequado para atender as necessidades dos alunos especiais nos 

diversos laboratórios.  

 
As Ligas acadêmicas estão se desenvolvendo e realizando importantes atividades 

junto à comunidade regional. O Instituto Metropolitano de Ensino Superior- IMES, 

por meio do Núcleo de Assessoramento em Educação Permanente em Saúde – 

NAEPS e do Conselho de Ligas Acadêmicas – CONLIG torna público que realizará 

processo de seleção para as atividades em 2020 das Ligas Acadêmicas que tiveram 
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seus projetos aprovados até o dia 28 de setembro de 2019. O IMES conta com 22 

ligas registradas, conforme descrito abaixo (Quadro 11). 
Quadro 11: Lista das ligas acadêmicas, orientador e número de vagas do IMES 
 

Liga Orientador Vagas 
Anatomia Clínica 

 
Prof. Magid José Mendes Lauar 

 10 

Anestesiologia 
 Prof. José Carlos de Carvalho Gallinari 5 

Aprendizado Baseado em Casos 
Clínicos 

 

Prof. Danilo Ribeiro 
 10 

Cardiologia 
 

Prof. Dr. Raphael Diniz e Silva 
 10 

Cirurgia Plástica 
 Prof. Eloísio Valdir 5 

Cirurgia de Urgência e 
Emergência 

 

Prof. Clineu Gaspar 
 3 

Farmacologia 
 

Prof. Patrícia Motta 
 10 

Geriatria e Gerontologia 
 

Prof. Sávio Ulhoa 
 8 

Gestão, Inovação e 
Empreendedorismo Médico 

 
Prof. Vinícius Lana 12 

Imunologia 
 

Profª Drª Ana Carolina Vale Campos 
Lisboa 

 
10 

Inglês Médico Profª. Catarina Amorim 5 

Medicina Geral de Família e 
Comunidade 

 

Prof. Vinícius Lana Ferreira e Prof. 
Éder Samuel Bonfim Esteves Oliveira 

 
5 

Medicina Intensiva 
 

Prof. José Silveira 
 10 

Neurologia e Neurociências 
 

Prof.ª Melissa Araújo Ulhôa Quintão e 
Prof. Sávio Ulhôa 

 
10 

Pediatria e Neonatalogia Profa. Catarina Amorim 
 10 
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Pneumologia 
 

Prof. Dr. Vicente de Paulo Raposo 
Brandão 

 
10 

Psiquiatria 
 

Prof. João Henrique Dupin 
 15 

Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem 

 

Prof. Vicente Raposo 
 10 

Semiologia Médica 
 

Prof. Nícolas Drumond Carvalho 
 15 

Simulações Realísticas 
 

Prof. Ângelo Geraldo José Cunha 
 10 

Tanatologia e Cuidados 
Paliativos 

 

Prof. Leonardo Ennes Carrilho e Prof. 
José Helvécio Kalil 

 
10 

Urologia 
 

Prof. Renato Martins Araújo 
 8 

 
A IES oferece aulas de nivelamento em determinadas áreas, no início dos cursos de 

graduação, para que estudantes com dificuldades em acompanhar o ritmo da 

educação superior possam reforçar seus conhecimentos e capacidade de 

aprendizagem. 

 
A Instituição aderiu ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), candidatos 

pré-selecionados pelo MEC, que os submete a um processo seletivo próprio, 

diferente do vestibular. A inclusão e a participação são essenciais à dignidade 

humana e ao pleno exercício da cidadania. Dentro do campo da educação, isso se 

reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram promover a genuína 

equalização de oportunidades. A educação inclusiva proporciona um ambiente de 

igualdade, oportunidades e participação total daqueles com deficiência no processo 

de aprendizagem. O sucesso requer um esforço claro, não somente por parte dos 

professores e dos profissionais da educação, mas também por parte dos colegas, 

pais, famílias e voluntários. 

 
A educação inclusiva deve responder às necessidades diversas do educando, 

acomodando diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma 

educação de qualidade para todos, por meio de metodologias de ensino 
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apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com 

as organizações especializadas. 
 
4.3 Avaliação do Eixo 3 Políticas Acadêmicas  

 
4.3.1 Eixo 3 - Dimensão 2: Política para o Ensino a Pesquisa e a Extensão  
 

4.3.1.1 Ensino 

 

A avaliação desta dimensão foi realizada a partir da confrontação do projeto político-

pedagógico do curso e as diretrizes curriculares nacionais. Verificou-se que o 

currículo do curso de Medicina, com sua organização didático-pedagógica, foi 

elaborado em função do perfil desejado do egresso e das diretrizes curriculares, de 

forma   conjunta entre coordenação, docentes e representação discente.  As 

metodologias são definidas pelo professor em conjunto com o coordenador de curso, 

levando em consideração as especificidades de cada disciplina/atividade. Os planos 

de ensino, elaborados pelo professor, são analisados pela coordenação de curso 

com a aprovação do NDE. A avaliação da aprendizagem é flexível, cabendo a cada 

professor definir formas e métodos, desde que atendidos requisitos básicos e 

aprovada pela coordenação de curso. Nas respostas aos questionários aplicados 

verificou-se que tanto docentes quanto discentes consideram positiva a atuação do 

coordenador e do colegiado de curso. Quanto à metodologia de avaliação, os 

respondentes declararam que os instrumentos de avaliação utilizados nas disciplinas 

são adequados aos objetivos delas conforme apresentado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Resultado da avaliação Docente realizada pelos Discentes 
 

 
 

O IMES conta com o Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED), 

que caracteriza-se como um órgão de apoio didático-pedagógico, subordinado às 

Coordenações e Diretorias. É um instrumento de acompanhamento, orientação, 

supervisão e avaliação das práticas pedagógicas do curso de Medicina da 

Instituição. 

 
Objetivos do NAPED 
 

I - Qualificar, sistematicamente, os processos educativos do sistema de ensino da 

Instituição, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

II - Orientar e acompanhar os professores sobre questões de caráter didático-

pedagógico. 

III - Promover a permanente qualificação do corpo docente a partir de projetos 

específicos. 

4,7 
4,8 
4,9 

5 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5,6 
5,7 
5,8 

2019.1 
2019.2 
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IV - Contribuir com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) nos processos 

avaliativos institucionais. 

V - Contribuir com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no processo de 

elaboração, desenvolvimento e reestruturação do Projeto Pedagógico, visando a sua 

permanente melhoria, objetivando a efetivação da missão institucional. 

VI - Auxiliar as atividades funcionais dos órgãos de apoio e prestação de serviços 

para o corpo discente. 

VII - Desempenhar as demais atividades que recaiam no âmbito de suas 

competências e aquelas delegadas ou definidas pela Diretoria Acadêmica. 

  

O NAPED é constituído pelo coordenador do curso de Medicina, por um 

representante da coordenação de apoio psicopedagógico  e por dois professores 

representantes dos principais grupos de conteúdos curriculares do curso de 

Medicina da IES, consolidados a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Medicina (2014), indicados pela Diretoria Acadêmica e 

com, no mínimo, cinco anos de experiência docente.  

 

Ciente de seu compromisso com o desenvolvimento do setor de saúde na região do 

Vale do Aço e do Leste de Minas Gerais, o Instituto Metropolitano de Ensino 

Superior entende como de fundamental importância a sua participação no processo 

de Educação Permanente em Saúde dos profissionais da referida região. 

 

Claro está que uma instituição que busca sintonizar-se com as necessidades do 

setor saúde necessita incorporar não somente os saberes, mas também os 

referenciais práticos do “fazer saúde”, de forma que possa se colocar como parceira 

no enfrentamento dos desafios colocados para o setor. 

 

Neste sentido, não somente a contribuição teórica, mas também a formulação, o 

desenvolvimento e a testagem de ferramentas passam a se constituir em elementos 

fortalecedores do sistema, num processo de dupla via, de forma a consolidar, na 

prática, a integração ensino-serviço-comunidade. 
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Certamente, a articulação entre serviço e academia representa o mais forte 

indicador de avanço das instituições encarregadas do “pensar e do fazer saúde”. 

 

Concluiu-se que:  

 
I) os professores estimulam os discentes a estabelecerem conclusões e formular 

interferências/relações;  
II) os professores estimulam os alunos a integrarem conhecimentos com outros 

componentes curriculares;  
III) os professores também destacam os aspectos éticos envolvidos na utilização de 

determinados conteúdos científicos e técnicos;  
IV) os docentes demonstram clareza e objetividade na explicação do conteúdo; 
V) cumprem o programa das disciplinas; e  
VI) assiduidade, pontualidade e a utilização de procedimentos didáticos adequados. 

 
A pertinência do currículo é constantemente analisada pelo Núcleo Docente 

Estruturante de cada curso, sob orientação e supervisão do respectivo coordenador. 

 
A IES tem instituído um Plano Institucional de Capacitação Docente, que tem como 

objetivos o estímulo e indução à titulação acadêmica formal, stricto sensu e lato 

sensu, bem como o contínuo aperfeiçoamento de seus docentes Imagem 4. Além 

disso, a IES tem oferecido cursos de Pós-Graduação em convênio com o IPEN.  
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Imagem 4: Programas de capacitação docente realizado pelo NAPED em 2019. 
 

 
 
O coordenador de curso é o responsável pela promoção de reuniões e encontros de 

discussão da atualização curricular envolvendo docentes, discentes e comunidade. 

O NDE reúne-se para discussão, avaliação, detecção e resolução de possíveis 

ajustes no currículo do curso, atendendo sistematicamente a programação 

estabelecida. 

 

4.3.1.2  Pesquisa 

 

Em conformidade com os objetivos da Instituição e das perspectivas de 

desenvolvimento e sustentabilidade socioculturais da região, entende-se que não há 

como tratar de “ensino de excelência” sem a permanente produção de 

conhecimento. Nesse sentido, várias linhas de ação estão contidas no Plano de 
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Desenvolvimento Institucional, de forma a possibilitar que a pesquisa científica seja 

compreendida como princípio de formação educacional. 

Entre as principais medidas tomadas com o objetivo de gerenciar as atividades 

relacionadas à pesquisa, extensão e pós-graduação em diversos aspectos temos: 

 
- Articulação consoante entre Ensino, Pesquisa e Extensão através de estímulos e 

apoio técnico científico a docentes e discentes; 
- Metodologia científica da pesquisa como parte integrante na formação dos alunos 

em todos os cursos; 
- Apoio ao desenvolvimento de pesquisas por meio de editais internos com recursos 

orçamentariamente alocados; 
- Estímulo à produção científica através de fomento a eventos científicos locais por 

meio da Jornada Científica do IMES e possibilidades de publicação em Anais do 

próprio evento; 
- Auxílio financeiro e técnico a discente e docente para apresentação de trabalhos 

científicos fora da IES. 
 

Os acadêmicos da instituição têm publicado seus trabalhos em congressos, 

simpósios e revistas em áreas específicas com todo apoio técnico da IES, podendo 

receber fomento financeiro de acordo com regimento próprio e estabelecido com 

políticas definidas. Existe uma definição clara de incentivo à participação de 

acadêmicos e professores em eventos internos, como Jornada Acadêmica de 

Saúde, realizada anualmente.  

 

A produção científica da IES teve significativo crescimento nos últimos anos. A 

produção científica existe e é coerente com a missão, uma vez que é fomentada e 

realizada durante a graduação através dos trabalhos de conclusão de curso. 

 
Além dos trabalhos de conclusão de curso desenvolvidos pelos acadêmicos e que 

representam uma inter-relação entre o ensino e a pesquisa, a Jornada Acadêmica 

da Saúde é o evento maior neste aspecto. Cada docente propõe ao grupo discente 
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projetos de pesquisa que visem a iniciação científica e o aperfeiçoamento da 

produção de conhecimento atrelados ao conteúdo ofertados no ensino.  
 

4.3.1.3  Extensão  

 
A extensão é compreendida em sua dimensão interativa com o ensino, permitindo a 

leitura da prática social e seu desenvolvimento.  
 

A extensão vinculada a um projeto acadêmico  
 
A atividade de extensão deve ser compreendida em sua dimensão interativa com o 

ensino, permitindo-se a leitura da prática social.  Os questionamentos suscitados a 

partir dessa prática representam alguns dos elementos necessários ao 

desenvolvimento da pesquisa, completando-se, dessa forma, a desejável tríade 

ensino/pesquisa/extensão.  Nesse sentido, o elo maior da atividade de extensão é o 

projeto acadêmico, no qual estarão envolvidos, além do docente, alunos de 

graduação, sendo que ambos em interação com a sociedade. 
 
A extensão como instrumento de inserção comunitária 
 
Todos os elementos norteadores do projeto de implantação de uma instituição de 

ensino superior em Ipatinga passam pelo reconhecimento da necessidade social 

desse empreendimento. Por meio de uma política consistente de extensão pode-se 

fazer o repasse imediato à comunidade do conhecimento trabalhado e produzido na 

Instituição. 

 
A extensão como instrumento de desenvolvimento econômico 
 
A competência técnico-científica instalada na Instituição, qualificada por seu corpo 

docente e pela consolidação de sua base de pesquisa deverá ser utilizada para o 
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desenvolvimento de projetos de consultoria e assessoria aos diversos segmentos 

econômicos da região. 

 
Todos os elementos norteadores do projeto pedagógico de uma IES na cidade de 

Ipatinga passam pelo reconhecimento da necessidade social desse 

empreendimento. Entre os objetivos das atividades de extensão desta Instituição 

está a construção do conhecimento científico junto com a sociedade, de forma que 

este seja instrumento de formação e de transformação dos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem (acadêmicos, docentes, colaboradores 

administrativos, IES, sociedade e Estado), alcançando o verdadeiro objetivo da 

Educação.  

 
Os incentivos institucionais e de organizações parceiras são discutidas a cada 

programa e tem a seguinte dinâmica de funcionamento: 

 
- Monitoria - ação de cooperação dos corpos discente e docente, nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, efetuadas em trabalhos de laboratório, biblioteca, de 

campo e outras compatíveis com seu nível de conhecimento e experiência relativo 

aos componentes curriculares e que possam desenvolver habilidades que 

favoreçam ao aluno iniciar sua preparação para a iniciação à docência;  
- Práticas Integradas - atividades realizadas de forma a integrar conteúdos de vários 

componentes curriculares, realizadas preferencialmente em Laboratórios e em áreas 

extracampos; 
- Iniciação Científica - conjunto de atividades ligadas a programas e projetos de 

pesquisa desenvolvidas pelo Aluno, sob orientação do Docente;  
- Projeto de Extensão - Ação processual e contínua de caráter educativo, social, 

cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. 

Ações processuais de caráter educativo, cultural, artístico, social, científico e/ou 

tecnológico, que envolvam Docentes/ Discentes e que são desenvolvidas junto à 

comunidade, mediante ações sistematizadas;  
- Programa de Extensão - Conjunto articulado de projetos e outras ações de 

extensão (cursos, eventos, prestação de serviços), preferencialmente integrando as 
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ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-institucional, clareza 

de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e 

longo prazo. 
- Cursos de Extensão - Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial 

ou a distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária 

mínima de 8 horas e critérios de avaliação definidos; cursos ofertados à comunidade 

sob forma de formação continuada, objetivando a socialização do conhecimento 

acadêmico, potencializando o processo de interação universidade- sociedade;  
- Eventos de Extensão em Geral - Ação que implica na apresentação e/ou exibição 

pública, livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, 

artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido 

pela Universidade, incluindo Congressos, Seminários, Jornadas e similares 

realizados fora da IES, que possuam o propósito de produzir, sistematizar, divulgar e 

intercambiar conhecimentos, tecnologias e bens culturais; 
- Eventos de Extensão promovidos pela IES - Ação que implica na apresentação 

e/ou exibição pública, livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto 

cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, incluindo 

Congressos, Seminários, Jornadas e similares realizados, que possuam o propósito 

de produzir, sistematizar, divulgar e intercambiar conhecimentos, tecnologias e bens 

culturais;  
- Prestação de Serviço - Realização de trabalho oferecido pela Instituição de 

Educação Superior ou contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão 

público, etc.); a prestação de serviços se caracteriza por intangibilidade, 

inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse de um bem; 
- Produtos de Extensão - produtos susceptíveis à disseminação e intercâmbio de 

saberes e inovações, desenvolvidos a partir de demandas da sociedade, ou como 

resultado do desenvolvimento de pesquisas, modelos de gestão gerados pelo 

instituto; elaboração de relatórios, artigos técnicos e similares e publicação didático-

pedagógica e de divulgação técnica-científica-artística-cultural em anais e 

periódicos; 
- Ligas Acadêmicas - criadas e organizadas por acadêmicos, professores e 

profissionais que apresentam interesses em comum, constituem-se por atividades 
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extraclasse e desenvolvem ações voltadas para o ensino, pesquisa e extensão, 

vinculadas às diversas áreas do saber. 
 

A Jornada Acadêmica da Saúde, dentre as atividades complementares, merece 

destaque por estimular a iniciação científica e a extensão, oportunizar o diálogo 

sociedade e educação superior, além de se constituir em importante instrumento que 

viabiliza a exposição e publicidade dos resultados da pesquisa e extensão no meio 

acadêmico e a troca de experiências dos acadêmicos entre si e destes com a 

comunidade. 

 
Trabalhando dessa forma, a instituição tem, em seu histórico, inúmeros projetos e 

programas de extensão, subdivididos por área e tipo de ação. Em consonância com 

essa concepção, o IMES, implementa suas atividades extensionista. Nesse sentido, 

o contexto da extensão está pautado em programas e projetos em execução e a 

serem executados. Em 2019, foram desenvolvidos diversos projetos de extensão, 

conforme Quadros 12, 13 e 14. 

 
Quadro 12 - Projetos aprovados com bolsa para docentes 

 
 

Nome do Projeto 
 

Docente bolsista 

Atenção à Saúde da Família 

 

Aiala Xavier Felipe da Cruz 

 
 
 

Quadro 13 - Projetos aprovados com bolsa para discentes 
 

 
Nome do Projeto Docente responsável Discente bolsista 

Palestras e rodas de 
conversa como instrumento 
de informação para ido- sos 

da AAPI 

 

Eder Samuel Bonfim Esteves 
Oliveira 

 

Marlon Costa Ferreira 

 

Grupo de apoio sobre TDAH 

 

João Henrique Dupim 

 

Taynara Caroline Alves 
Pereira Diniz 

 



 

 
    

IMES/UNIVAÇO | Relatório Parcial da Autoavaliação Institucional      48 
 

 

Pé diabético: um caminhar 
para a prevenção, educação 

e cuidado 

 

Mariana de Sousa Furtado 

 

Maria Cláudia Gonçalves 
Pires 

 

Projeto Vida de Criança 

 

Catarina Amorim Baccarini 
Pires 

 

Elisa Benetti Maciel 

 

 
 

Quadro 14 - Projetos aprovados sem concessão de bolsa 
 

 
Nome do projeto 

 
Docente responsável 

O lúdico nos cuidados em saúde 

 

Analina Furtado Valadão 

 
Aspectos informativos com foco nas crianças 

com necessidade especiais da 
APAE/Ipatinga 

 

Jaqueline Melo Soares 

 

Cirurgia integrada 

 

Clineu Gaspar Hernandes Junior 

 
Incentivo ao pré-natal para prevenção das 

TORCHS 

 

Rafaela Drumond Araújo 

 

Leishão nas escolas 

 

Ana Carolina Vale Campos Lisboa 

 
Projeto Respirar 

 

Tatiliana Geralda Barcelar 

 
O SAMU nas escolas na prevenção do 

suicídio: sinais para saber e agir 

 

Caroline Kissila Pereira Pascoal 

 

Orientação individualizada: uma alternativa 
no combate às arboviroses 

 

Vinícius Lana Ferreira 

 

 
 

4.3.2 Eixo 3 - Dimensão 4: Comunicação com a sociedade  
 

O IMES tem como meta atender de maneira eficiente seus alunos e mesmo a 

comunidade externa, por considerar componente essencial de sua responsabilidade 

social. 
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A IES tem uma área específica no seu site - https://www.univaco.edu.br, onde são 

disponibilizadas todas as informações necessárias sobre a Instituição e os cursos 

ofertados, em atendimento tanto ao público interno como o externo. 

 
Como veículo de comunicação voltado para o público externo, disponibiliza números 

de telefone, através dos quais são prestadas as informações requeridas, e, se não 

disponíveis, serão encaminhadas aos responsáveis que fornecerão as respostas 

solicitadas utilizando meios de comunicação de fácil acesso do usuário (e-mail, sms, 

entre outros). 

 
O veículo de comunicação é o Portal do Aluno, e Portal do Professor, com acesso 

através de senhas. É comum o uso de comunicação de massa através da mídia, 

jornal interno e externo, cartazes, panfletos, banners e outdoors. 

 
Internamente o IMES dispõe dos seguintes meios de comunicação: página na 

internet, sistema de intranet, boletim eletrônico com periodicidade semanal, 

infirmativo acadêmico e-mail marketing entre outros. 

 
Além disso, as informações sobre o curso estão disponíveis na internet como 

objetivos, recursos, duração dos cursos, orientação sobre a formação. Tem ainda 

informações sobre processos e editais de admissão, corpo docente, incentivos e 

bolsas para estudantes, valor da mensalidade, serviços, procedimentos burocráticos, 

além de informações sobre todos os setores da Instituição.  

 
Os colaboradores possuem acesso à internet e intranet, comunicando-se também 

por meio formal previstos em seus processos internos. 

 
As Redes Sociais são ainda bastante usadas, sendo o setor de Comunicação 

responsável pela presença sempre constante do IMES nas redes sociais tais como 

Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. São canais bastante utilizados e procurados 

por alunos e comunidade externa, além do uso do Whatsapp como meio de 
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disseminação rápida e direcionada aos acadêmicos, professores e corpo técnico, 

usando em grupos e/ou clãs, de trabalhos, estudos entre outros fins. 

 
Assim o acesso as informações no IMES é facilitado pela IES que incentiva a 

comunicação dentro da Instituição. Para a comunicação externa, o IMES utiliza-se 

dos veículos de mídia: rádio, TV, outdoor, jornal, página na internet, e também, 

serviços de telemarketing e correspondências via correio, objetivando estabelecer a 

imagem da Instituição junto à sociedade.  

 
A IES trabalha também com ações de marketing de relacionamento, tais como: 

telemarketing ativo e passivo, mala-direta, e-mail marketing, eventos, promoções, 

feiras, parcerias, convênios, impressos, patrocínios etc. 

 
É desenvolvido procedimentos próprios de recepção de sugestões e procedimentos 

de resposta, ao incluir em sua página de internet um sistema de atendimento a 

comunidade externa – Ouvidoria, CPA e outros, pelos quais todos os setores podem 

ser contatados e de pronto atendimento lhes retornar com o conteúdo informado 

devidamente tratada a questão.  

 
Desta forma, o IMES procura estabelecer sistema formal de comunicação com o 

público externo apresentado de forma que a Instituição tenha controle total do que 

foi recebido e respondido. 

 
O Departamento de Marketing elabora, implanta e gerencia “planos de 

comunicação” a partir de um “planejamento anual de ações” voltado a desenvolver e 

fortalecer a imagem da marca junto ao público interno e externo.  

 
O Plano de Ação compreende as funções de: Pesquisa de Mercado – tomadas de 

decisão, Planejamento de Comunicação e Marketing – campanhas publicitárias 

internas e externas, parcerias promocionais, visitas técnicas, Planejamento de Mídia 

– eventos, atividades, datas promocionais, materiais impressos, feiras, etc. 
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A ouvidoria do IMES foi implantada no dia 27 de agosto de 2010. O serviço pode ser 

acessado pelos alunos, professores, funcionários ou integrantes da comunidade, 

que podem manifestar democraticamente suas opiniões sobre os serviços prestados 

pela Instituição, ou referentes à sua infraestrutura física. O setor está ligado 

diretamente à Direção Geral, funcionando como um canal de comunicação entre a 

Instituição e seu público. 

 

Por meio da Ouvidoria é possível reclamar, sugerir, elogiar, criticar, denunciar ou 

consultar sobre qualquer aspecto da Instituição. Os usuários podem acessar o 

serviço pessoalmente, por e-mail, pelo telefone, ou depositando suas demandas nas 

diversas urnas instaladas nas dependências da Instituição.  

 

A Ouvidoria está instalada no prédio central do IMES, em sala de fácil acesso aos 

interessados. O e-mail disponibilizado para este fim e amplamente divulgado na IES 

é o ouvidoria@univaco.edu.br, e o telefone é o (31) 2109 0959. 

 

Todas as solicitações recebidas são encaminhadas ao Diretor-Geral ou aos setores 

responsáveis pelo assunto, que encaminham a resposta que será encaminhada ao 

solicitante. Essa resposta pode ser a resolução de um problema, a implantação de 

uma sugestão ou a explicação referente a um determinado assunto. Quem procura a 

Ouvidoria tem a garantia de que terá seu assunto encaminhado e terá um retorno 

sobre a solicitação feita. No entanto, esse retorno não garante ao solicitante a 

resolução imediata ou mesmo a mudança repentina por meio das sugestões 

oferecidas, porém cada caso será analisado de maneira diferenciada tomando-se as 

devidas providências pelo setor competente. 

 

A Ouvidoria recebe as manifestações dos usuários dos serviços do IMES, tendo 

como princípio que, quando se trata de Ouvidoria, nenhuma pergunta pode ficar sem 

resposta e que toda e qualquer manifestação dos usuários deve ser considerada de 

extrema relevância. A Ouvidoria é o canal de comunicação direta dos membros da 

comunidade acadêmica e externa com a Direção Geral, e sua atuação não se 

resume ao recebimento de manifestações. É também o setor responsável pela 
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confiabilidade dos registros, encaminhamento para análise, e cuida da qualidade das 

respostas a todas as manifestações. Além disso, as informações obtidas a partir das 

interações com a sociedade representam importantes subsídios para a avaliação e 

fortalecimento da Instituição. 

 

Seguindo sua função institucional, a Ouvidoria recebe demandas de alunos, 

funcionários e comunidade externa, classificados dentro dos seguintes motivos: 

reclamações, consulta, elogios, crítica, sugestões e denúncias.  

 

Em 2019 foram registradas 91 solicitações na Ouvidoria, apresentado uma média de 

7,6 solicitações mensais, que foram classificadas como consultas, reclamações, 

sugestões e críticas, conforme listagem de atendimento. 

 

A maior concentração de solicitação ocorreu no mês de março, correspondendo a 54 

casos, ou 59% do total. Em sequência os meses de janeiro e fevereiro juntos somam 

16 casos, ou 18% do total.  

 

Das solicitações recebidas em 2019, 17 foram encaminhadas por e-mail e outros 55 

casos optaram por utilizar as urnas instaladas nas dependências da Instituição. 

 

No ano de 2019 foram recebidas 43 reclamações, sendo 32 casos sobre a sala de 

descanso, 8 casos sobre infraestrutura, 2 casos sobre academia e 1 caso sobre 

carteira de estudante.  

 

O número de solicitações recebidas foram 18 durante o ano, sendo 11 casos 

relacionados à sala de descanso, 4 sobre infraestrutura, sobre academia, biblioteca 

e carteira de estudante 1 de cada.  

 

O processamento das manifestações é conduzido por meio do encaminhamento das 

solicitações recebidas ao Diretor-Geral e/ou ao setor responsável, visando mantê-los 

informados das demandas dos usuários da Instituição. A partir de então, a Ouvidoria 
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acompanha o atendimento, monitora os prazos de resposta e mantém o usuário 

informado. 

 

A instituição conta com um Departamento de Comunicação que administra a 

comunicação externa da IES, realizando trabalhos de publicidade e propaganda, 

assessoria de imprensa, desenvolvimento web e auxilia o RH na comunicação 

interna de informações sobre atividades do dia-a-dia da instituição e atividades para 

fixar e reforçar o que se pretende com o posicionamento estratégico do IMES. 

 

As estratégias de divulgação são variadas, principalmente porque a IES atende a 

diversos segmentos de público (acadêmicos, colaboradores, docentes e comunidade 

regional). 

 

O IMES, em sua diretoria, elege grupo de discussão estratégica, que use os dados 

recolhidos da CPA, demais fontes de informação da instituição e as premissas do 

PDI para nortear as próximas ações institucionais. De certa forma, além de 

configurar numa importante ferramenta de gestão, o grupo dá suporte a CPA, 

podendo colocar em prática ações apontadas como necessárias pelos relatórios 

apresentados. 

 
Primando segurança, o acesso a plataforma de docência as áreas de notas, 

conteúdo e frequências, entre outras, são utilizadas login e senhas que adentrar na 

opção PROFESSOR.  

 

O site da IES apresenta, além de notícias e informações sobre a IES e os cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão, fatores positivos como Portal do professor 

(diários e disponibilização de material), portal dos alunos (verificar notas, presenças 

e download de materiais de aula) e hot sites específicos de eventos e projetos.  

 
Mídia impressa: jornais, revistas, cartazes, folders, panfletos, outdoors, faixas, 

informativo próprio.  
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O relacionamento da equipe vem sendo analisado pela pesquisa de Clima 

Organizacional, teve um índice de 81,1% de favorabilidade, ainda há algumas 

oportunidades de melhorias a serem trabalhadas no quadro funcional, funcionários e 

professores.  

 
Todos os documentos com as informações necessárias encontram-se disponíveis 

(PDI, Projeto Político Pedagógico, Regimento, Estruturas Curriculares e outros) 

conforme determinação legal (Portaria Normativa nº 40, de 12.12.2007). Uma cópia 

do regimento institucional fica disponível na biblioteca e os acadêmicos recebem 

calendário letivo e boletos com informações institucionais impressas. 

A CPA - Comissão Própria de Avaliação está atuando na condução adequada em 

fornecer os resultados das pesquisas, cada vez mais confiáveis e úteis para a IES. 

 
4.3.3 Eixo 3 - Dimensão 9: Políticas de Atendimento a Estudantes e Egressos  
 

4.3.3.1 Estudantes  

 
O ingresso para os cursos da IES se dá via vestibular, transferência de outras 

instituições, transferências internas e bolsistas PROUNI, podendo ser fomentadas 

por linhas de créditos ou não. 

 

O IMES oferece assistência psicopedagógica aos estudantes, por meio de setor 

específico, COAP, que possui os seguintes objetivos: 

- oferecer apoio psicopedagógico ao estudante nos processos de adaptação e 

integração durante a trajetória curricular.     

- contribuir com o aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem, 

apoiando alunos e professores na condução do projeto pedagógico do curso.     

 

O atendimento tem como objetivo articular ações que possibilitem o acesso, a 

permanência e a conclusão de curso, bem como o aprimoramento da formação 

acadêmica dos estudantes de baixa renda dos cursos de graduação do IMES. A 

Política de Assistência Estudantil da instituição é pautado nos princípios da inclusão 



 

 
    

IMES/UNIVAÇO | Relatório Parcial da Autoavaliação Institucional      55 
 

 

social, da democracia e da qualidade acadêmica voltada para a formação integral 

dos discentes. Outro aspecto relevante é o sistema de nivelamento oferecido aos 

alunos dos primeiros períodos. 

 

Os direitos e deveres dos estudantes e dos demais membros da comunidade 

acadêmica encontram-se regulamentados no Regimento da Instituição. 

 

Os estudantes participam de todos órgãos colegiados institucionais. Os estudantes 

contam ainda com a representação estudantil por meio do Diretório Acadêmico - DA.  

 

Também se encontram regulamentadas as atividades do Programa de Iniciação à 

Docência (PID), monitoria e atividades complementares. Para as atividades de 

pesquisa e extensão, a IES disponibiliza bolsas em formas de descontos nas 

mensalidades dos alunos. Também são disponibilizados, além das bolsas, auxilio à 

pesquisa e extensão. O IMES disponibilizou em 2019 16 bolsas  de monitoria e 2 

bolsas em atividades de iniciação científica. Os trabalhos científicos desenvolvidos 

pelos acadêmicos que são apresentados em eventos científicos de outras IES, são 

apoiados financeiramente pela IES. Todas atividades que envolvem pesquisa e 

extensão estão previstos no regulamento interno.  

 

Vale ressaltar que o Programa de Iniciação Cientifica tem como objetivos: 

 

- estimular  a  pesquisa e  a  inovação  por  parte  de  docentes  e estudantes de 

graduação, tendo em vista a intensificação do processo de aprendizagem de 

produção autônoma de conhecimento e desenvolvimento da criatividade/inovação 

que proporciona, bem como a otimização da capacidade institucional de contribuir 

para o desenvolvimento de saberes estratégicos no campo da ciência e da 

tecnologia; 

- despertar e identificar a vocação científica e/ou tecnológica, bem como incentivar 

os talentos potenciais entre estudantes e docentes, mediante suas participações em 

projetos de pesquisa e de inovação, o que redunda em domínio cada vez mais 

extenso e profundo do método científico e da tecnologia; 
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- levar os estudantes (orientandos) e docentes envolvidos (pesquisadores 

qualificados/orientadores) ao aperfeiçoamento de sua capacidade de aprendizagem 

e desenvolvimento criativo e inovador de técnicas e métodos científicos, estimulando 

o emprego do pensar complexo como fundamento epistemológico e a inter e a 

transdisciplinaridade como fundamentos metodológicos das pesquisas; 

- desenvolver a ideia de que a produção autônoma de conhecimento leva ao 

aperfeiçoamento pessoal e profissional, estimulando o desejo por sua continuidade e 

aprofundamento em razão das vivências críticas, reflexivas e criativas 

proporcionadas pela pesquisa;  

- contribuir de forma decisiva para a consolidação e incremento de produtividade dos 

grupos e linhas de Pesquisa Institucional já definidos ou que venham a ser definidos 

futuramente. 

 

A divulgação desses programas é institucional e se faz de maneira ampla, por meio 

da publicidade de Editais de abertura para inscrição e concorrência tanto de projetos 

propostos quanto de interessados em participar, onde constam as exigências para e 

critérios de seleção. 

 

Os estudantes que vivenciam a experiência da iniciação científica reforçam o 

desenvolvimento de um conjunto de habilidades e competências que incluem as 

capacidades de: crítica, análise e síntese; criatividade e inovação; autonomia e 

iniciativa/proatividade; trabalho individual e em grupo; lidar com o “fracasso” e 

frustrações. 

 

As atividades de pesquisa estão organizadas em linhas de pesquisa que se 

consolidam e foram definidas em função de campos de conhecimento não 

estanques, com abertura para o pensar complexo, a inter e a transdisciplinaridade. 

As linhas de pesquisa constituem sistemas de referência que formam a base de 

grupos de pesquisa e congregam todos os envolvidos (professores, estudantes e 

técnicos). 
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4.3.3.2  Egressos  

 

A IES entende que sua responsabilidade com o acadêmico não se encerra com o 

advento da conclusão do curso. Na condição de egresso a instituição precisa 

acompanhar e apoiar as experiências profissionais que se mostram tão instáveis 

nesta etapa. 

 

Atualmente, o IMES no ato do requerimento do diploma atualiza os dados cadastrais 

dos formandos para possíveis contatos realizando ações frequentes e periódicas de 

contato com estes ex-alunos. Por meio dessa ação o IMES ampliará as 

possibilidades, dentre elas, a realização de estudos sobre empregabilidade e opinião 

a respeito da visibilidade da IES na sociedade e mercado de trabalho, tudo isto com 

vistas a busca da melhoria contínua. 

 

Nos eventos atualmente realizados pela Instituição, os egressos são convidados a 

participar como profissionais, e compartilhar suas experiências no mercado de 

trabalho.  

 

O IMES considera a pesquisa e a iniciação científica como importantes mecanismos 

acadêmicos de que a IES dispõe para realizar sua Missão, alcançando suas metas e 

objetivos, especialmente sob a perspectiva de fornecer aos seus egressos mais uma 

forma de manter o vínculo com a IES. 

 

Em janeiro de 2019 o Grupo Afya entrou no Consórcio U. Experience que contempla 

20 instituições de ensino no Brasil e 25 instituições internacionais. Assim, a 

Instituição abre as portas para o novo desafio: a internacionalização. Essa parceria 

com o Consórcio oportunizará: ações de cooperação institucional, priorizando as 

parcerias internacionais; promover a troca de experiências entre estudantes, 

professores e gestores com as instituições estrangeiras, através de intercâmbios, 

cursos, eventos, estágios (remunerados ou não); viabilizar a concretização de 

acordos com instituições estrangeiras; estimular o desenvolvimento de novos 

projetos de colaboração com as instituições conveniadas; apoiar no 
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encaminhamento de projetos às diferentes agências de fomento internacionais para 

obter recursos financeiros; programar visitas a outras instituições para identificar 

potencialidades e desenvolver projetos em conjunto; manter um banco de dados 

atualizado com informações sobre as instituições estrangeiras conveniadas; divulgar 

informações sobre assuntos de interesse para todos os setores da universidade no 

âmbito das relações internacionais; estimular o quadro docente e discente para que 

explorem as possíveis participações em atividades internacionais; identificar 

oportunidades de parcerias internacionais de interesse para o desenvolvimento da 

Instituição; apoiar os estudantes e professores estrangeiros participantes de 

programas de intercâmbio internacionais na regularização de sua situação, tais 

como: vistos, acomodações, meios de locomoção, atividades de lazer, etc. 

Mais uma parceria com a Coordenação de Relações Internacionais (CRI), o grupo 

Get It Academy, também faz parte das ações da CRI e que hoje é a maior Rede de 

escolas do método Callan do mundo, com unidades distribuídas do norte ao sul do 

Brasil e centro exclusivo de formação de professores para o método Callan. A Get it 

Academy visa contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento das pessoas com 

o intuito de inseri-las em um mundo globalizado. 

 

4.4 Avaliação do Eixo 4: Política de Gestão  
 

4.4.1 Eixo 4 Dimensão 5: Políticas de Pessoal  
 
O corpo docente do IMES é constituído por profissionais com titulação acadêmica de 

doutor, mestre e especialista. Os professores são selecionados através de análise 

curricular, com seleção e recrutamento feito pelo RH, e contratados segundo a 

legislação vigente. O processo seletivo para admissão de professores obedece aos 

seguintes princípios: 

 

1. Além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a disciplina a ser 

por ele lecionada; 
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2. Constitui requisito básico o diploma de graduação e de   pós- graduação, 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria 

idêntica ou afim àquela a ser lecionada. 

São atribuições do professor dentre outras: 

- Participar da elaboração do projeto pedagógico institucional; 

Elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à 

aprovação do Colegiado de Curso, por intermédio da coordenadoria respectiva; 

- Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente 

o programa e a carga horária; 

- Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

- Não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de discriminação 

ou preconceito ou que contrariem o Regimento e as leis; e 

- Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no Regimento. 

 

A Política de Recursos Humanos do IMES Inclui os Planos de Capacitação e de 

Carreira Docentes. 

 
a) Requisitos de titulação 

 

O IMES estabelece como requisitos mínimos, quanto à titulação. Obedecido aos 

requisitos mínimos, são ainda avaliados, os candidatos avaliados quanto à docência: 

I – A titulação e a validade dos títulos; 

 

II – A adequação da formação a área de conhecimento ou atividade para a qual 

estiver sendo selecionado. 

 

Fazem parte do processo seletivo para professor da Instituição, as etapas de 

entrevista e teste em sala de aula, /ambas possuem caráter eliminatório, no teste de 

sala de aula o candidato é avaliado por uma banca composta no mínimo por três 

professores mestres ou doutores. O IMES tem como preocupação permanente a 

qualificação de seus professores, estimulando os já titulados a prosseguirem sua 
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qualificação e os em fase de formação a concluírem seus estudos, bem como 

realizando ações de capacitação didático-pedagógica. 

 

b)   Critérios de seleção e contratação 

 

O IMES busca uniformizar referidos processos, estabelecendo procedimentos e 

itens de avaliação dos candidatos a professores, respeitando as diferenças 

existentes nas disciplinas de cada curso. Ao término de cada semestre letivo, os 

coordenadores de curso informam suas necessidades de contratação para o 

semestre seguinte. Com estas informações em mão, a Diretoria Acadêmica, junto ao 

Departamento de Recursos Humanos abre concurso seletivo para as oportunidades. 

A divulgação para o recrutamento ocorre em jornais locais, no site eletrônico 

institucional e em cursos de pós-graduação stricto sensu. Além disso, a Instituição 

conta com um banco de currículos que é atualizado permanentemente. 

 

No tocante a ascensão à categoria mais elevada, o critério utilizado é a titulação do 

docente e o enquadramento será automático no nível correspondente, havendo 

vaga. 

 

A Instituição dispõe do Plano de Carreira Docente (Plano de Cargos e Salários) que 

tem a finalidade de regulamentar as condições de admissão, demissão, direitos e 

vantagens, bem como os deveres e responsabilidades dos membros corpo docente. 

Além dos casos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, pode ocorrer o 

afastamento do ocupante de cargo do Magistério, com direitos e vantagens 

estabelecidos no Plano de Carreira Docente por: 

I - aperfeiçoar-se em IES nacionais ou estrangeiras e comparecer a congressos e 

reuniões, relacionados à sua atividade técnica ou docente; 

II - exercer cargos administrativos na instituição. 

 

O Docente somente poderá afastar-se ou permanecer afastado, para a realização de 

Curso de Aperfeiçoamento na área específica ou afim à disciplina que leciona ou em 

atividades de interesse do Curso. 
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O afastamento temporário sendo deferido, o docente afastado deverá ser 

substituído. Podem se candidatar ao cargo de Professor Substituto, docentes que 

atendam às seguintes exigências: 

 

a) gozar dos direitos políticos; 

b) estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 

c) não seja ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério, de que trata a Lei nº 

7.596 de 10/04/87; 

d) ter titulação igual ou superior ao professor anterior; 

e) ter experiência profissional e acadêmica igual ou superior ao professor anterior; 

f)  ter formação acadêmica adequada à disciplina que leciona/irá lecionar 

 

Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho. 

 

i)    Políticas de qualificação 

 

O Plano de Capacitação Docente promove a melhoria da qualidade das funções de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional, por meio de cursos de pós-

graduação e de treinamento, capacitação e atualização profissional, voltados para 

sua comunidade interna e externa, oportunizando a seus professores e pessoal 

técnico e de apoio administrativo condições de aprofundamento e/ou 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 

 

ii)    Capacitação e acompanhamento docente 

 

O Plano de Capacitação Docente busca promover a melhoria da qualidade das 

funções de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional, por meio de cursos de 

pós-graduação e de treinamento, capacitação e atualização profissional, voltados 

para sua comunidade interna e externa, oportunizando aos seus professores e 

pessoal técnico e de apoio administrativo condições de aprofundamento e/ou 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. O 

IMES dispõe do Plano de Carreira Docente com a finalidade de regulamentar as 
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condições de admissão, demissão, direitos e vantagens, bem como os deveres e as 

responsabilidades dos docentes. A Instituição oferece aos seus professores diversos 

incentivos, além dos demais previstos no Regimento e normas internas.  

 

A Instituição possui plano de carreira protocolado e homologado junto ao Ministério 

do Trabalho sendo que este objetiva regular as condições de admissão, demissão, 

direitos, vantagens, progressão na carreira, deveres e responsabilidades dos 

membros do quadro docente da Instituição. 

 

iii)   Regime de Trabalho 

O regime de trabalho dos docentes do IMES está de acordo com a legislação 

trabalhista, respeitando da mesma forma as determinações da LDB (Lei n 9.394/96) 

e legislações específicas vigentes. 

O IMES adota os seguintes regimes de trabalho para seus professores: 

H = Horista – docente contratado exclusivamente para ministrar horas-aula, 

independentemente da carga horária contratada, ou que não se enquadrem nos 

outros regimes de trabalho (Tempo Integral e Tempo Parcial). 

 

TP = Tempo Parcial – Docentes contratados com doze (12) ou mais horas semanais 

de trabalho, na mesma instituição, nelas, reservados, pelo menos, 25%   do tempo 

para estudos, gestão, extensão, planejamento, avaliação e orientação de alunos. 

 

TI = Tempo Integral – O regime de trabalho docente em tempo integral compreende 

a prestação de 40 horas semanais de trabalho, na mesma instituição, nele reservado 

o tempo de, pelo menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de 

extensão, planejamento, funções administrativas e avaliação (Dec. 5.773/2006, 

Art.69).  

 

As horas de trabalho não destinadas às aulas, são distribuídas para preparo de 

aulas, assistência e orientação aos alunos, preparação e correção de provas e 

exames, pesquisas, funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, 
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trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão e programas de 

capacitação. 

 

Formas de Acompanhamento e Avaliação do Planejamento e Execução do Trabalho 

Docente 

O trabalho docente é acompanhado e avaliado pela Direção, Coordenação e pelo 

apoio pedagógico que orienta o trabalho e a ação pedagógica no sentido de 

qualificar o processo de ensino-aprendizagem, bem como assessora o corpo 

docente no planejamento de atividades de ensino e promove eventos educacionais 

que venham a se constituir em meios de aprimoramento do desempenho do corpo 

docente. 

 

A avaliação e acompanhamento do trabalho docente ainda é acompanhado de 

forma sistemática através de diversos instrumentos implantados conforme descrito a 

seguir. 

a. Avaliação Institucional: como parte da avaliação conduzida pela CPA os 

professores, bem como demais colaboradores, são avaliados em instrumento 

específico desta comissão pelos alunos, pelos colaboradores técnico administrativos 

e pelos gestores diretos. Os resultados são objeto de retorno aos próprios docentes 

e a coordenação dos cursos. No caso de desempenho a desejar, repetidas vezes, 

como política de gestão, os docentes serão conduzidos a capacitação pela 

coordenação do curso com apoio do NAPED. 

 

b. Programa de Desenvolvimento Profissional: como parte da política de capacitação 

docente, no seu programa de desenvolvimento profissional, aos docentes é 

disponibilizado capacitações permanentes visando aprimoramento profissional e até 

mesmo evolução de carreira. Este programa emprega processo avaliativo próprio 

que envolve aprovação e/ou reprovação em cada módulo realizado. 

 

c. Acompanhamento do Cumprimento Curricular: esta tarefa está vinculada a 

validação do NAPED e coordenação de cursos através de controles efetivos que 

devem ser fornecidos pelo docente responsável pela disciplina. 



 

 
    

IMES/UNIVAÇO | Relatório Parcial da Autoavaliação Institucional      64 
 

 

4.4.2 Eixo 4 - Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  
 

A estrutura organizacional do IMES está dividida em duas partes: 

 

I) uma estrutura administrativo-financeira, com uma hierarquia paralela à área 

acadêmica. Nela, há a formalização do comportamento e dos processos internos 

(área financeira, de recursos humanos, contabilidade, entre outros). 

II)   por outro lado, há a estrutura acadêmica, bem mais complexa e que interage 

constantemente com a estrutura administrativa. 

 

O IMES tem sua estrutura organizacional, as instâncias de decisão, cujo 

funcionamento é disciplinado pelo seu Regimento Interno e regulamentos próprios. 

Neste constam todas as atribuições e regras de funcionamento dos órgãos na IES. 

A estrutura acadêmico-administrativa da Instituição é composta por órgãos 

colegiados, executivos e de apoio às atividades acadêmicas. 

 

O IMES entende que uma unidade geradora de conhecimento, como é uma 

instituição de ensino superior, não pode ser regida por um poder centralizador e 

autoritário. Por isso, a gestão deve ser compartilhada com todos os atores 

institucionais. Sabe-se que o ator que exerce maior contribuição nesse processo são 

os professores. São eles que, através de diversos mecanismos, atuam ativamente 

na gestão educacional, sugerindo e agindo de forma autônoma e proativa. A 

formalização desse comportamento está explícita no Regimento da IES, através da 

composição do Conselho Superior (CONSUP), Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE), do Colegiado de Curso, da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), dentre outras comissões que  integram a gestão da IES. 

 

A representação docente tem por objetivo encaminhar reivindicações e aspirações 

dos professores, com vistas à promoção e integração na comunidade acadêmica na 

consecução das finalidades da Instituição. Todos os professores do curso de 

graduação da IES são convidados a contribuir com o Projeto Pedagógico do curso. 

Isso se dá por meio da atualização do conteúdo programático das suas disciplinas. 
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Primeiramente, os professores são orientados a rever os programas das disciplinas 

por eles ministradas, sempre que necessário para atender a  evolução da área. 

Nessa oportunidade, eles devem fazer uma reflexão sobre a atualização e 

aplicabilidade do conteúdo transmitido. Pedir-se-á também que seja revisada a 

bibliografia, acrescentando livros novos, periódicos para, assim, solicitar a aquisição 

de novos títulos. 

 

O professor, semestralmente, é convidado a participar de reuniões para uma maior 

integração para que possa haver práticas multi, inter, intra e transdisciplinares. 

 

O professor pode elaborar textos para o projeto pedagógico, coordenar laboratórios 

específicos aos cursos, orientar alunos, coordenar atividades de extensão, monitoria 

e pesquisa, dentre outras ações pertinentes ao projeto pedagógico do curso. 

 
4.4.3 Eixo 4 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira  
 
As ações institucionais desenvolvidas pela IES, refletiram positivamente nos 

conceitos obtidos no CPC e ENADE. 

 

A manutenção e o desenvolvimento da IES, descritos no Regimento, far-se-á por 

meio de dotações orçamentárias da Entidade Mantenedora; dotações que a 

qualquer título lhe concedam os poderes públicos, entidades privadas ou físicas; e 

anuidades e taxas escolares. 

 

Os recursos financeiros do IMES são oriundos essencialmente do recebimento das 

mensalidades do curso de graduação. Uma vez captados os recursos estes são 

alocados para as atividades de ensino, pesquisa, extensão, para que se possam 

suprir suas necessidades em decorrência da realização das atividades planejadas. 

Também são mantidas as atividades operacionais, investimentos em infraestrutura 

da unidade, aquisição de materiais e equipamentos para a área administrativa e 

laboratórios assim como o efetivo pagamento de suas obrigações legais. 
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Os recursos são alocados de acordo com a previsão orçamentária. O PDI é o 

documento que norteia a alocação de recursos por definir os investimentos 

necessários para a manutenção e ampliação das instalações. Também é solicitada 

pelo coordenador de curso, de acordo com o previsto em seu PPC, a alocação de 

recursos para implantação e ampliação de laboratórios e acervo bibliográfico. A 

Diretoria Geral do IMES é responsável pela gestão estratégica e operacional das 

finanças da Instituição e compatibilização dos recursos recebidos com as 

necessidades institucionais, visando à manutenção do equilíbrio financeiro da 

Instituição, através do acompanhamento sistemático da receita/despesa e 

indicadores de desempenho. O desempenho econômico-financeiro e o 

comportamento e evolução da receita e da despesa são monitorados pela 

Mantenedora com a supervisão da Reitoria da Instituição. Ressalta-se a estreita 

colaboração entre a Mantenedora e a Mantida, por intermédio de seus dirigentes 

superiores, o que facilita a promoção das atividades consideradas adequadas, a 

cada momento do crescimento institucional. 

Os ajustes são promovidos sempre que necessário, na receita, despesa ou nos 

investimentos através de revisões orçamentárias. 

 

Destacam-se os investimentos operacionais tais como em aquisição do acervo 

bibliográfico, melhorias nos laboratórios, aquisição de máquinas e equipamentos, 

móveis e utensílios e instalações, bem como os compromissos assumidos na 

melhoria contínua do ensino, na expansão de cursos e vagas, na implantação e 

desenvolvimento das funções de pesquisa,  extensão e ensino, além da atualização 

tecnológica dos equipamentos e softwares de informática e de tecnologia 

educacional, dos laboratórios,  clínicas  e  serviços  e  na  ampliação  e  atualização  

do  acervo  da biblioteca. A implantação dos planos de capacitação e de carreira 

docente merece destaque na alocação de recursos para o período.  

 

Os investimentos foram programados a partir da projeção para implantação de 

novos cursos e turnos. A gestão orçamentária e a gestão econômico-financeira são 

de responsabilidade do IMES, a quem cabe liberar os pagamentos dos recursos 
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humanos (professores e técnico-administrativos) e outras despesas de custeio, de 

acordo com orçamento operacional. 

 
4.5 Avaliação do Eixo 5: Infraestrutura Física  
 
4.5.1 Eixo 5 Dimensão 7: Infraestrutura Física e tecnológica 
 
Em todas as verificações in loco (tanto autorização, quanto reconhecimento de 

cursos e recredenciamento), a infraestrutura da Instituição foi considerada acima do 

referencial mínimo de qualidade exigido.  

Os acadêmicos, em todos os questionários aplicados, avaliaram de forma positiva os 

espaços destinados à realização das atividades acadêmicas e os recursos 

disponibilizados para tal fim. 

 

A IES possui planos de investimento em área de lazer e convivência. 

 

A área de alimentação, biblioteca e área de convivência, continuam tendo avaliações 

negativas por parte dos estudantes. Estudos e projetos já foram levantados na 

obtenção da resolução dos problemas indicados na pesquisa CPA e tomadas de 

decisão na construção e revitalização do espaço de alimentação da IES, reservando 

um ambiente arejado, limpo e agradável aos usuários destes espaços. 

 

Muitos investimentos em aquisições de implementos e equipamentos que 

oportunizam ao discente uma pratica na atividade profissional na qual ele irá exercer 

com muita experiência de acordo relação de itens implementados. Foram destinados 

R$ 155.357,26 para compra de máquinas e equipamentos e R$ 557.147,37 em 

obras de melhoria na infraestrutura da cantina, biblioteca, área de convivência etc. 

Conforme demonstrado abaixo (Imagem 5). 
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Imagem 5: Imagens do projeto de reforma da Cantina, Biblioteca e espeço de 
convivência. 
 

 

 
  

31 3667.4665 / 31 9 8619.1606
UNIVAÇO – ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

31 3667.4665 / 31 9 8619.1606
UNIVAÇO – ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

31 3667.4665 / 31 9 8619.1606
UNIVAÇO

31 3667.4665 / 31 9 8619.1606
UNIVAÇO - BIBLIOTECA 31 3667.4665 / 31 9 8619.1606

UNIVAÇO – BIBLIOTECA 

UNIVAÇO
31 3667.4665 / 31 9 8619.1606



 

 
    

IMES/UNIVAÇO | Relatório Parcial da Autoavaliação Institucional      69 
 

 

5 Análise de dados e informações 
 
5.1 Formas de divulgação dos resultados 
 

Os resultados da autoavaliação são divulgados de forma parcial e integral, por meio 

do site, na internet, e a divulgação em reuniões com as Coordenações de Curso e 

ensino e representantes de áreas Administrativas e corpo docente (Imagem 6). 
 

Imagem 6: Modelo de resultado entregue aos docentes 
 

 
 

É consenso da comunidade acadêmica a necessidade de continuidade do processo 

avaliativo através de etapas mais específicas, para subsidiar melhor a Direção da 

IES. 

 

O sistema fornece, automaticamente, um descritivo dos dados coletados, 

procedendo à tabulação e elaboração de gráficos automaticamente, conforme 

necessidades verificadas pela CPA. Por meio da tabulação dos dados procede-se à 
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análise específica com as questões abertas, permitindo o aprimoramento da 

percepção dos participantes da avaliação. 

 

Os relatórios elaborados pela CPA visam fornecer subsídios para o aperfeiçoamento 

da qualidade do ensino, contemplando as 10 dimensões preconizadas na lei dos 

SINAES. Dessa forma o IMES busca concretizar sua missão Institucional.  

 

Para que o retorno avaliativo possa se converter em aperfeiçoamentos, ele precisa 

ser derivado de uma fonte válida, e os dados devem ter natureza diagnóstica. A 

fonte válida, no processo avaliativo, é composta das respostas aos instrumentos 

preenchidos pela coletividade acadêmica, que se pressupõem instâncias capazes de 

fornecer opiniões procedentes, as quais foram tabuladas e transformadas em 

informações para o diagnóstico e para o processo decisório. 

 

Diante do resultado obtido no processo avaliativo, far-se-á necessário estabelecer 

diretrizes, visando à melhoria dos pontos frágeis (oportunidade de melhorias) 

levantados e o fortalecimento institucional, através de relatórios. E, após isso, faz-se 

imprescindível a elaboração de um plano de ação, com a finalidade de sugerir e 

implantar ações corretivas a fim de minimizar os erros e fixar os acertos. 

 
5.2 Dificuldades e facilidades encontradas no processo 

 

Uma das dificuldades evidenciadas era relacionadas a dificuldade de acesso ao 

questionário, visto que não podiam usar dispositivo mobile. Outra dificuldade era 

relacionada a extensão do questionário é na participação para responder os 

questionamentos/questionário da CPA, que não são de cunho obrigatório. 

 

Com uma plataforma mais fácil e otimizada ao acesso do aluno com mecanismos de 

que ele já observe os resultados assim que termine o preenchimento dos 

questionários, que possa ser um mecanismo de estímulo aos respondentes dos 

questionários. Uma das propostas da Comissão e que vem tomando forma com a 

unificação dos formulários e mecanismos de todo Grupo Educacional para as 
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avaliações futuras. Todas as modificações, passam por critérios do uso da 

plataforma, que é comum as unidades do grupo AFYA (Imagem 7). 
 
Imagem 7: Modelo de acesso a plataforma do questionário (Sistema de 
Avaliação AFYA) 
 

 
 

Campanhas de sensibilização (Imagem 8) discente e outro tipo de acesso para a 

plataforma de Avaliação Institucional por meio do QRCode: 
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Imagem 8: Campanhas de sensibilização para participação da avaliação 
institucional e do seminário de autoavaliação. 
 

 
 

6 Ações previstas com base nas análises dos resultados da Avaliação 
Institucional  

 
Diante das análises dos resultados, a CPA apresenta uma visão mais apurada das 

demandas da comunidade acadêmica, podendo ser melhor aplicada pela Gestão da 

IES em benefício ao proposto em suas linhas de planejamento e direcionamento dos 

investimentos.  

 

É notada a existência de articulação entre o PDI e o PPI no que diz respeito às 

políticas de ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão acadêmica e administrativa 

e de avaliação institucional, na busca de melhorias contínuas e os investimentos nas 

atuais e mais modernas metodologias ativas. Buscando cumprir as metas 

estabelecidas, foi elaborado junto a Diretoria Geral um Plano de Ação (Quadro 12) 
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para o primeiro semestre de 2020, visando contribuir com a IES na tomada de 

decisões estratégicas na infraestrutura e ações educacionais a serem 

implementadas. 

 

Quadro 12 - Plano de Ação CPA 2020 
 

1 

Divulgar o Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 

Direção Acadêmica 09/04/20 09/04/20 
Reunião com 

Docentes 
A iniciar 

2 

Implementar e divulgar 

novo plano de cargos, 

carreiras e salários 

Direção Acadêmica e 

Coordenação 
09/04/20 09/04/20 

Reunião com 

Docentes e 

Funcionários 

A iniciar 

3 

Incentivar a participação 

em programas, projetos, 

eventos de iniciação à 

pesquisa e extensão, 

por meio da publicação 

de editais para 

submissão de projetos 

Direção Acadêmica 09/04/20 09/04/20 
Publicação de 

Edital 
A iniciar 

4 
Oportunizar atividades 

de Internacionalização 

Coordenação de 

Cursos/Coordenação 

de Pesquisa, Inovação 

e 

Internacionalização/C

oordenação de 

Extensão 

10/08/20 10/08/20 

Oferta de 

disciplinas em 

inglês; 

promoção de 

palestras 

internacionais 

dentro do 

Fórum 

Integrado; 

oportunidade 

de estágios 

para alunos do 

curso de 

Medicina. 

A iniciar 

8 

Melhorar o ambiente 

físico da área de 

convivência. 

Diretoria Financeira 20/02/20 30/06/20 
Reforma na 

estrutura física 

Em 

andament

o 

9 
Realizar feedback das 

avaliações 

NAPED/Coordenação 

de ensino 
31/01/20 31/01/20 

Oficina de 

Feedback 

realizada pelo 

NAPED e 

Coordenação 

do Curso 

Concluído 

10 
Divulgar os editais dos 

programas de extensão 

 

Coordenações de 
20/04/20 20/04/20 

Publicação dos 

editais e ampla 
A iniciar 
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e pesquisa realizado 

pela IES 

Curso/Pesquisa e 

extensão 

divulgação por 

mídias 

eletrônicas 

10 
Melhorar as condições 

do uso da copa 
Diretoria Financeira 06/01/20 06/02/20 

Compra de 

equipamentos  

e utensílios 

Concluído 

11 

Oportunizar políticas, 

programas e ações em 

benefício da 

sustentabilidade 

socioambiental 

 

Coordenações de 

Curso 

20/04/20 

Ao 

longo do 

semestr

e 

Realizar 

projeto de 

extensão 

destinado à 

visitação e 

proposta de 

recuperação 

de espaços 

naturais locais 

e regionais que 

foram, de 

algum forma, 

prejudicados 

pela ação 

humana. 

A iniciar 

12 

Realizar reuniões 

periódicas para 

incentivar a participação 

dos alunos nas 

atividades acadêmicas 

 

Coordenações de 

Curso 

20/04/20 

Ao 

longo do 

semestr

e 

Lista de 

frequência e 

fotos 

A iniciar 

13 

Melhorar a infraestrutura 

física da biblioteca e 

cantina 

Diretoria Financeira 20/02/20 30/06/20 
Reforma na 

estrutura física 

Em 

andament

o 

14 

Realizar reuniões 

periódicas com os 

funcionários, para 

ampliar o acesso  as 

informações sobre a 

participação em 

reuniões de gestão 

Direção Acadêmica 20/04/20 

Ao 

longo do 

semestr

e 

Lista de 

frequência. 
A iniciar 

15 

Disponibilizar aos 

docentes um informativo 

periódico, constando a 

missão institucional. 

Iniciar todas as reuniões 

com os docentes 

informando a missão 

institucional, com o 

intuito de torná-la 

conhecida 

Coordenações de 

Curso 
20/04/20 

Ao 

longo do 

semestr

e 

Lista de 

frequência, 

fotos, cópia do 

informativo 

A iniciar 

16 Disponibilizar, via e-mail Direção e 20/04/20 20/04/20 Lista de A iniciar 
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e grupos de WhatsApp, 

o regimento interno e o 

PDI em pdf. Realizar um 

encontro semestral para 

apresentação dos 

documentos 

institucionais, com as 

principais informações 

do RI e o PDI 

Coordenações frequência e 

fotos 

17 

Disponilizar, via e-mail e 

grupos de WhatsApp, a 

política de incentivo à 

pesquisa e produção 

acadêmica. Realizar um 

encontro semestral para 

apresentação das 

políticas institucionais. 

Direção e 

Coordenações 
20/04/20 20/04/20 

Lista de 

frequência e 

fotos 

A iniciar 

18 

Realizar reuniões 

periódicas com os 

docentes e discentes, 

para ampliar o acesso 

às diretorias e 

coordenações 

Direção e 

Coordenações 
20/04/20 

Ao 

longo do 

semestr

e 

Lista de 

frequência e 

fotos 

A iniciar 

20 

Instigar a discussão do 

conteúdo de forma 

motivadora e 

desafiadora 

NAPED 29/01/20 

Ao 

longo do 

semestr

e 

Atendimento 

Pedagógico 

individualizado 

e palestras. 

Apresentação 

de slides, 

material 

impresso, 

relatório de 

orientação 

pedagógica 

individualizada. 

Em 

andament

o 

 

Este Relatório foi construído baseado nos resultados da Avaliação Institucional de 

2019 (Anexo), sendo pré-requisito obrigatório do SINAES e faz parte do conjunto de 

relatórios na coleta de informações que são necessárias ao juízo dos preceitos que 

rege o Ciclo Avaliativo 2018, na Elaboração do 1º Relatório Parcial (Atendendo 

Norma Técnica INEP / DAES / CONAES Nº 065 de 09 de outubro de 2014). 


