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Este relatório apresenta os resultados obtidos pelo processo de Avaliação
Institucional no triênio 2015, 2016 e 2017, atendendo às orientações do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), previstas na Lei Nº
10.861/2004.
A Autoavaliação compreende uma análise institucional global, tendo como
objetivo a compreensão da realidade de nossa IES, uma vez que este exercício
de escuta nos permite apreender a realidade institucional, identificar as
fragilidades e corrigir rumos, dando-nos maior segurança em relação à
consecução dos nossos objetivos.
A condução desses processos de autoavaliação é realizada pela
Comissão Própria de Avaliação – CPA, que, além de planejar, organizar e
promovê-los internamente, busca, sobretudo, propor os planos de melhorias
institucionais. Nesse sentido, o trabalho é subsidiado pelo cotidiano acadêmico,
em que os cursos e a Instituição têm a oportunidade de se ver como são, o que
fazem, como se organizam e agem; e, ao mesmo tempo, descobrem como são
vistos e percebidos, tanto pela comunidade acadêmica, quanto por seu entorno
social.
É esse exercício de [re]conhecimento que nos permite aprimorar nossas
práticas e rever, inclusive, o próprio fazer da CPA. Assim, neste triênio, nossos
questionários foram revistos e melhorados, a sistematização das informações
ganhou maior celeridade e os dados se transformaram em insumos para o
planejamento, evidenciando a relevância das informações obtidas no processo
como um todo.
Por outro lado, todo este processo de autoconhecimento só faz sentido se
houver uma interação profunda entre o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) e os resultados da avaliação institucional. Afinal, a AI será eficiente se
conseguir transformar as estratégias criadas pela IES em referenciais do
processo avaliativo. É nesse movimento de retroalimentação que garantimos a
interação. Ao situarmos a AI no centro do processo estratégico, reafirmamos
seu papel integrador entre o contexto externo, tanto regulador quanto crítico,
dos processos praticados e dos resultados alcançados pela Faculdade Sociesc
de Blumenau, e o contexto interno, a partir da visão de futuro estabelecida para
a Instituição.
Vale ressaltar que, durante todo o processo avaliativo institucional, deu-se
ampla divulgação à comunidade interna e externa, por meio de diferentes
artefatos comunicativos – visitas de sensibilização às salas, vídeos
informativos, cartazetes eletrônicos, Screensavers e wallpapers (descansos de
tela e papel de parede dos monitores dos computadores, respectivamente), emails e cartazes dispostos nos murais do campus -, de maneira a mobilizar
gestores, alunos, docentes e técnicos-administrativos no esforço institucional de
assegurar o engajamento.
Por fim, este relatório é o produto final desse processo, embora seja
também o ponto de partida para a reorientação de nossa missão de transformar
o país pela Educação.

2. BREVE HISTÓRIA NO TEMPO
Após a decisão dos sócios do Colégio Universitário em iniciar atividades no ensino
superior, com a criação da Sociedade Blumenauense de Ensino Superior - SOBES
como mantenedora do Instituto Blumenauense de Ensino Superior - IBES foi
definida a abertura de três cursos superiores: Administração, Turismo e Secretariado
Executivo, com os respectivos protocolos dos processos de credenciamento do
IBES e de autorização dos cursos sido realizado em dezembro de 1998.

Após quase um ano de trâmite no Ministério da Educação - MEC, foi nomeada, em
novembro de 1999, uma comissão para verificar, in loco, as condições de oferta dos
cursos superiores solicitados. O resultado dessa verificação foi a aprovação, após
aval do Conselho Nacional de Educação - CNE, do funcionamento do curso de
Bacharelado em Turismo, por meio da Portaria 2.185 de 22 de dezembro de 2000,
publicada no Diário Oficial da União no 28 de dezembro de 2000. Essa mesma
portaria credenciou o IBES como Instituição de Ensino Superior junto ao MEC.

No ano seguinte, após a realização do primeiro processo seletivo, iniciaram-se,
efetivamente, as atividades do IBES como Instituição de Ensino Superior, utilizandose as instalações do Colégio Universitário, no primeiro semestre de funcionamento.
No ano de 2001, o IBES também passou a oferecer cursos de Pós-graduação, lato
sensu, com dois MBA em Gestão Empresarial e Gestão de Marketing.

Em agosto de 2001, a sede do IBES mudou para o prédio 1.505, na rua XV de
novembro, e foi iniciada a construção da nova sede, à rua Pandiá Calógeras,
próxima à Alameda Rio Branco, em Blumenau, em um edifício com 40 salas de aula,
biblioteca, laboratórios e outras instalações auxiliares, tendo sido concluída a obra
no ano de 2002. Essa mudança foi estratégica para a ampliação do corpo discente,
perspectiva de novos cursos e também espaço físico. Outrossim, a nova localização,
na qual a IES se encontra até hoje, é um bairro nobre da cidade de Blumenau e,
também, próximo a um dos bairros mais populosos da cidade e sem oferta de uma
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Instituição de Ensino Superior nas proximidades.

Em 2007, a SOBES passou a ser controlada pela Sociedade Educacional de Santa
Catarina - SOCIESC, uma entidade educacional privada com quase cinquenta anos
de experiência em educação e com sede em Joinville.

Na área de Ensino, o IBES atua nas áreas de engenharia, de ciências sociais
aplicadas, ciências humanas e, provavelmente, a partir do primeiro semestre de
2018, na área de ciências da saúde. Atualmente, a instituição conta com mais de
800 alunos de graduação, distribuídos em 11 cursos, sendo 10 já reconhecidos.
Possui, também, uma ampla gama de cursos de pós-graduação lato sensu em
oferta, inclusive, por meio de um convênio com a Fundação Getúlio Vargas - FGV,
com mais de 500 alunos matriculados. Essa parceria é vista positivamente pelo
nome e qualidade no posicionamento da marca Fundação Getúlio Vargas. Os cursos
oferecidos pela fundação estão em boa parte contemplando áreas dos cursos de
graduação oferecidos pelo IBES.

O IBES conta com um programa institucionalizado de Iniciação Científica,
disseminado em quase todos os cursos da faculdade, com grupos de pesquisa
registrados no CNPq, projetos alinhados aos temas de interesse dos cursos, horas
de dedicação docente e bolsas de estudo ofertadas aos acadêmicos como estímulo
à participação.

A extensão também está institucionalizada no IBES com uma regulamentação
própria e disseminada em todos os cursos por meio do desenvolvimento de 22
projetos, sendo cerca de metade deles voltados para a responsabilidade social meio ambiente, direitos humanos, inclusão social e outros - cerca de 30 eventos e
quase 70 cursos de extensão oferecidos em 2015, nas diversas áreas de atuação da
instituição, com aproximadamente 1.000 alunos matriculados.

Em dezembro de 2015, depois de um longo período de negociações, a SOCIESC foi
incorporada ao grupo Ănima Educação, visando a ser a mais importante marca do
segmento educacional da região Sul do Brasil, procurando expandir suas atividades
com abertura de outras unidades, além de ampliar a gama de cursos oferecidos para
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todas as áreas do conhecimento. A partir dessa incorporação, tanto a Ănima

Educação como a SOCIESC estão na parte mais elevada do ranking de qualidade
de seus cursos no contexto nacional.

Em 23 de maio de 2017 foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria 452 de 22
de maio de 2017, autorizando a transferência de mantença, alterando a
denominação do Instituto Blumenauense de Ensino Superior (IBES), mantido pela
Sociedade Blumenauense de Ensino Superior, para Faculdade SOCIESC de
Blumenau, mantida a partir de então pela Sociedade Educacional de Santa Catarina.

As evidências do potencial de nosso país para o ensino superior são demonstradas
pelo número crescente de matrículas no ensino médio. Atenta a esse fato e às
exigências do mundo do trabalho, a Instituição vem, constantemente, desenvolvendo
projetos de novos cursos que atendam à demanda dos diversos setores da
sociedade.

As iniciativas da Faculdade SOCIESC de Blumenau estão sintonizadas com
modelos acadêmicos preocupados com as transformações sociais motivadas pela
exigência da globalização, da economia e dos constantes avanços tecnológicos. A
tríade ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO é norteadora dos caminhos a serem
trilhados pelo IBES, sempre em defesa de um ensino que construa conhecimento,
operacionalize habilidades, promova posturas, desenvolva ciência e enfatize o
homem como a essência da comunidade.

A Faculdade SOCIESC de Blumenau é o resultado e o início de um complexo
movimento de mudanças, em que se mesclam as experiências - traduzidas pelos
padrões tradicionais da Mantenedora

- pela ousadia em inovar e pelo

comprometimento com a verdadeira revolução social e comportamental: a
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EDUCAÇÃO.

“Contribuir para o Desenvolvimento Humano e da
Comunidade por meio da Educação e da Inovação
Tecnológica.”

 estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
 preparar profissionais com sólida formação e qualificação nas diferentes
áreas do conhecimento;
 promover e incentivar a formação integral do cidadão, estimulando a
educação continuada;
 incentivar o trabalho de pesquisa, notadamente aplicada, visando ao
desenvolvimento da ciência e da região, do conhecimento e da criação e
difusão cultural e científica;
 promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio
do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
 suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração;
 implementar programas, projetos, ações extensionistas e de
responsabilidade social, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
investigação científica e tecnológica geradas na instituição;
 estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade, estabelecendo uma relação de reciprocidade;
 cooperar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da
comunidade, do Estado e do País;
 promover o intercâmbio com faculdades, centros universitários,
universidades e outras instituições educacionais, científicas e culturais,
nacionais e estrangeiras.
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OBJETIVOS

VISÃO

“Ser uma organização de excelência e referência em
educação e inovação tecnológica”.

Página

MISSÃO

3. PERFIL INSTITUCIONAL

Proporcionar um ambiente inclusivo,
compreendendo e aceitando as diferenças pessoais
e profissionais, com dignidade e tolerância, sendo
consciente dos direitos e obrigações de si mesmo e
do outro.

VALORES

Respeito:

Comprometimento:
“Vestir a camisa”. Agir com entusiasmo,
engajamento e cooperação, assumindo os
propósitos e valores da organização.

Inovação:
Ter coragem e ousadia para criar novas práticas e
novos caminhos, por meio de processos criativos
que gerem crescimento, desenvolvimento e
evolução das pessoas, da organização e da
comunidade.

Responsabilidade Social:
Adotar comportamentos e ações sustentáveis que
promovam o bem-estar da organização, da
sociedade e do meio ambiente.

Valorização das Pessoas:
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Reconhecer e valorizar atitudes, talentos e
conhecimentos, proporcionando a construção
coletiva e o sentimento de pertencimento.

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Faculdade Sociesc de Blumenau tem desenvolvido uma cultura de avaliação
bastante consistente, buscando, cada vez mais, implementar uma proposta que
auxilie na análise do mérito e da eficácia da Instituição, como parte integrante da sua
gestão. Neste esforço, considera olhar para si mesmo e dialogar com os demais
documentos institucionais, que, por vezes, se desdobram em sintonia com a AI e,
em outras, a ela se plasmam, a fim de se constituírem um todo articulado,
compreensível e em consonância com o compromisso social da Instituição.

A partir da criação do SINAES, instituído pela Lei Federal Nº 10.861/2004, tornou-se
evidente que a avaliação institucional deve contribuir para um movimento contínuo
de reflexão e aprendizado, possibilitando a construção de um projeto acadêmico
ainda mais responsivo, com vistas a consolidar a responsabilidade social e o
compromisso educacional da Instituição.

Para que pudéssemos apresentar os resultados a seguir, realizamos um
planejamento estratégico que englobasse desde os procedimentos técnicos e a
sensibilização

da

comunidade

universitária,

passando

pelas

definições

metodológicas de avaliação e a produção dos instrumentos de coleta de dados até
chegarmos a um movimento mais propositivo, elencando as propostas de ações que
realmente traduziriam esta construção coletiva, tanto quanto nos permitiriam atuar
sobre os problemas detectados.

O planejamento revelou a necessidade de construirmos indicadores acadêmicos e
de gestão que nos auxiliassem a tangibilizar o conceito de qualidade adotado por
nós, tanto ao pensarmos em como desenvolvê-lo, tanto quanto em conservá-lo.
Assim, implementamos um processo semestral de autoavaliação, zelando para que
os instrumentos estivessem sempre livres de quaisquer impropriedades ou erros
lógicos em sua elaboração, fossem validados estatisticamente e que, sendo
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aplicados, pudessem alcançar o contingente necessário para garantir sua

Figura 1 - Avaliação institucional e gestão estratégica: caminhos que se cruzam

Fonte: GIANOTTI, Suzana Salvador Cabral.

Dessa maneira, este relatório apresenta os resultados oriundos das seis etapas
previstas e planejadas para que estes objetivos pudessem ser alcançados, conforme
representado na figura a seguir:
Figura 2 - Etapas do processo avaliativo

1. Pesquisa dos universos avaliados (discentes, docentes, coordenadores e corpo técnicosadministrativos)
2. Revisão dos formulários de avaliação

3.Aplicação

4. Validação estatística dos instrumentos

5. Apresentação e discussão dos resultados
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6. Elaboração dos planos de ação

Necessário se faz ressaltar que as avaliações parciais semestrais foram
consideradas para a elaboração deste relato integral, uma vez que são elas que nos
auxiliam a promover os ajustes requeridos, alinhando as ações aos propósitos
interna e anteriormente definidos.

O planejamento é, portanto, ferramenta imprescindível pois nos direciona a pensar a
articulação existente entre o nosso sistema de autoavaliação e os instrumentos de
gestão, dentre os quais destacamos o Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
documento que estabelece o fazer acadêmico atrelado à nossa missão, visão e
valores, explicitando, de forma abrangente, a nossa concepção do mundo
contemporâneo e o nosso papel enquanto instituição de ensino superior; e o Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI), que estabelece nossa visão de futuro, para
onde queremos caminhar, na busca da interação entre o real e o desejável,
delineando um horizonte de longo prazo.

Em síntese, a avaliação institucional, como ferramenta de gestão, possibilita:
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E obedece a um mapa avaliativo que tem a função precípua de tornar claros os

Figura 3 - Mapa Avaliativo

-

Atendimento

Infraestrutura

Processos

Comunicação

Fonte: elaborado pela CPA/IES.

4.1. SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA E MEIOS DE
DIVULGAÇÃO
A participação da comunidade acadêmica tem sido garantida não apenas no
momento da coleta dos dados, mas em um processo mais amplo, constituído pela
sensibilização, a execução da autoavaliação, a análise dos resultados, a elaboração
do relatório final e a discussão do relatório com a comunidade acadêmica. A CPA
considera que os objetivos traçados para a Avaliação Institucional somente são
atingidos quando há um envolvimento efetivo da comunidade acadêmica, no sentido
de garantir a participação de toda a comunidade, e, por isso, o momento
sensibilização é determinante para o desenvolvimento da avaliação. A sensibilização
tem início, aproximadamente, um mês antes da data definida no calendário escolar

Coordenadores de Curso. Em seguida, os docentes e funcionários técnicoadministrativos e, por fim, a comunidade discente.
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primeiramente a Diretoria e
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para aplicação dos instrumentos e envolve

A versão dos modelos específicos é amplamente divulgada e apresentada aos
respectivos coordenadores (acadêmicos e administrativos) em seus setores, para
deliberação.
As estratégias de comunicação também são utilizadas para aumentar o
comprometimento com esse momento de avaliação, sendo utilizados os meios
formais de comunicação com todas as áreas avaliadas como, por exemplo, carta ao
líder do setor administrativo ou acadêmico, e-mails (figuras 4 e 5), site da instituição
(figuras 6 e 7), cartazes informativos nos ambientes acadêmicos (figura 8), redes
sociais (figura 9), portal do aluno (figuras 10 e 11) e do professor (figuras 12 e 13),
chamadas projetadas nos aparelhos projetores das salas de aula e descanso de tela
dos computadores dos laboratórios de informática (figuras 14 e 15). No ano de 2017,
o material de campanha utilizado foi o seguinte:
Figura 4 – Campanha de sensibilização E-mail marketing para alunos e professores – 2017/1
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Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.

Figura 5 – Campanha de sensibilização e-mail marketing para alunos e professores – 2017/2

Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.

Figura 6 – Peça da campanha de sensibilização no Site da Instituição – 2017/1

Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.

Figura 7 – Peça da campanha de sensibilização no Site da Instituição – 2017/2
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Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.

Figura 8 – Peça da campanha de sensibilização por cartaz informativo – 2017/1 e 2017/2

Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.
Figura 9 – Peça da campanha de sensibilização por redes sociais – 2017/1

Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.

enfoque.
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comunicação por meio de redes sociais. Foram usadas as demais mídias com maior
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No semestre de 2017/2 não foi elaborada uma peça especialmente para a

Figura 10 – Campanha de sensibilização no portal do aluno (SOL Aluno) – Semestre de 2017/1

Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.
Figura 11 – Campanha de sensibilização no portal do aluno (SOL Aluno) – Semestre de 2017/2

Fonte: Diretoria de Marketing, 2017
Figura 12 – Campanha de sensibilização do professor (SOL professor) – Semestre de 2017/1

Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.
Figura 13 – Campanha de sensibilização do professor (SOL professor) – Semestre de 2017/2

Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.
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Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.
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Figura 14 – Campanha de sensibilização com papel de parede na tela de computador – 2017/1

Figura 15 – Campanha de sensibilização com papel de parede na tela de computador – 2017/2

Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.

Após o término do período avaliativo, é relevante reconhecer a participação da
comunidade acadêmica neste processo.

Assim, a IES envia um agradecimento

(figuras 16 e 17) aos envolvidos (alunos e professores) e oportunamente convida
para participar do processo no período letivo seguinte.
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Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.

21

Figura 16 – Peça de agradecimento ao aluno e ao professor – 2017/1

Figura 17 – Peça de agradecimento ao aluno e ao professor – 2017/2

Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.

A divulgação dos resultados acontece, inicialmente, com a apresentação dos dados
em reunião que envolve a Reitoria e respectivos setores avaliados. Para os
professores, a devolutiva de resultado é publicada no portal eletrônico do professor e
os mesmos são informados desta publicação através de e-mail marketing (figura I).
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Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.
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Figura 18 – Peça de e-mail marketing direcionada ao professor –2017/1 e 2017/2

Para a divulgação dos resultados da avaliação discente são afixados cartazes
(FIGURA 19), com os dados gerais da Instituição, em sala de aula e no site. Além
disso, os Coordenadores discutem os resultados de cada curso nas reuniões com os
líderes de turma.
Figura 19 – Cartaz com as principais ações realizadas na IES

Fonte: Diretoria de Marketing, 2017.

No processo de divulgação, a CPA procura sempre abrir o canal de comunicação
com a comunidade acadêmica a fim de apurar críticas e sugestões que levem ao
aprimoramento do modelo de avaliação institucional e incorporar sugestões de
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melhorias coletadas durante a autoavaliação.

4.2. ARTICULAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS
E OS DA AUTOAVALIAÇÃO
As mais recentes tendências de avaliação institucional estão baseadas em uma
concepção que tem como eixo central a vocação da Instituição e os processos pelos
quais ela busca realizá-la. Essa concepção está presente na proposta do SINAES e
norteia a avaliação a partir de como a Instituição traça seus caminhos para alcançar
seus objetivos. Assim, a avaliação institucional não se esgota em um modelo que
retrate estaticamente a organização, mas em uma proposta que busca entender e
explicar o que acontece na Instituição e porque acontece, com o intuito de aprimorar
sua trajetória para que se realize a sua missão.
Imbuída desta orientação, a CPA ressalta que o processo de avaliação institucional
compreende dois momentos: o da avaliação interna e o da externa. A autoavaliação
tem possibilitado à Instituição ampliar a percepção de si mesma, processo que tem
sido relevante para a identificação de seus êxitos, assim como o que deve ser
melhorado e quais aspectos necessitam ser modificados.
Na apuração dos resultados, múltiplos recortes da avaliação são contemplados: a)
quanto à metodologia: quantitativa e qualitativa; b) quanto à instância: interna e
externa; c) quanto aos objetivos; d) quanto à tomada de decisão; e) quanto ao
mérito e, por fim, f) quanto à construção coletiva. Enxergar o processo de avaliação
de forma global permite validar os instrumentos e o formato de coleta de dados, e
sua posterior análise, tornando-o mais fidedigno e seus resultados menos
enviesados.
A análise dos resultados da Avaliação Institucional, ou seja, da avaliação interna,
embora de competência da CPA, não se restringe aos seus membros. Do ponto de
vista operacional, a diretoria oferece o apoio necessário no tratamento dos dados, o
que mostra o interesse na Avaliação Institucional como ferramenta privilegiada para
a orientação dos processos de planejamento e gestão.
Para que a comunidade acadêmica e administrativa se comprometa e contribua
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cada vez mais no processo de autoavaliação, a CPA investe na ampla divulgação e

Em relação aos resultados, são apurados e apresentados pela CPA aos
Coordenadores de Cursos de Graduação. O objetivo é possibilitar um processo
reflexivo sobre as condições de ensino, numa perspectiva coletiva, por parte de
professores, coordenadores de curso e diretores de institutos.
De forma mais específica, conforme advoga Saul (1992), um processo de
autoavaliação conjuga três momentos (ou fases) que, espera-se, se articulem em
um único e harmonioso movimento da avaliação institucional. São eles:


a expressão e descrição da realidade;



a crítica do material expresso e,



a criação coletiva. (SAUL, 1992, p.27)1

Dessa maneira, em nossa IES, cada fase suscita em nós outras indagações, outros
movimentos reflexivos, que podem ser elaborados da seguinte maneira.
1. Descrição e análise crítica da realidade de cada curso


Quais são os aspectos mais satisfatórios?



Quais são os aspectos pouco satisfatórios?



Quais são os possíveis fatores de insatisfação?

2. Construção

de

soluções

negociadas

por

professores,

corpo

técnico-

administrativo e alunos, visando ao aperfeiçoamento, atualização e reformulação
de cada curso nos aspectos identificados como falhas, lacunas ou dificuldades:


Como manter os aspectos mais satisfatórios?



Como aperfeiçoar os aspectos em que há insatisfação?



Como alterar os fatores geradores de insatisfação?

3. Implantação e avaliação sistemática de soluções negociadas que possam ser
viabilizadas de imediato, num contínuo processo de aperfeiçoamento do curso.
A construção coletiva está a serviço da busca da qualidade real e local desejada,

SAUL, Ana Maria. Avaliação Emancipatória: Uma abordagem crítica transformadora. In: Tecnologia Educacional, v.21,
n.104, p.24-31, jan/fev.1992.
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caracterizada nas experiências da prática pedagógica cotidiana, favorecendo a

interação da ação, da experiência e do conhecimento, questionando e questionandose, permanentemente, frente à complexidade do desenvolvimento das suas
atividades.
Portanto, o Projeto de Avaliação Institucional da Faculdade Sociesc de Blumenau
assume uma abordagem crítica, incentivando a participação coletiva da comunidade
acadêmica no processo de reconstrução da realidade, utilizando o questionamento
reconstrutivo como instrumento de crescimento, no curso do desenvolvimento do
processo de avaliação.
Dessa maneira, a constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA), instância
deliberativa e consultiva, encarregada da análise, divulgação e discussão de
resultados das avaliações internas e externas, assume relevante papel e dá um

Página

26

contorno cada vez mais profissional ao processo interno de autoconhecimento.

5. METODOLOGIA
“A possibilidade de considerar a natureza com expectativas diferentes gera novas
perguntas e novas respostas” (ÍTALO, 1999, apud CRUZ e RIBEIRO, 2004, p.16)2 e
é esse desafio metodológico que nos têm feito refletir diuturnamente sobre o
processo de fazer perguntas em si. Ao pesquisar, buscamos compreender e não
acumular fatos e dados. O que queremos é identificar e colocar em prática ações
específicas que, em resposta a critérios de avaliação adequados, explícitos e
válidos, nos permitam melhorar os nossos níveis de qualidade acadêmica, fator
preponderante ao pleno desenvolvimento de nosso projeto institucional.

Nesse sentido, o uso combinado de técnicas qualitativas e quantitativas amplia o
foco, lançando luzes não só nos resultados, mas, para além deles, nos “comos” e
“por quês” dos processos investigativos. Assim, para atingir seus objetivos, a CPA
tem repensado, cotidianamente, sua dinâmica avaliativa, quer seja pelo uso das
Tecnologias de Informação e Comunicação, as TIC’s, quer seja por considerar como
também relevantes os aspectos informais de avaliação.

Entende-se, por assim

dizer, que os enunciadores dessas falas, formais e informais, estão situados no “[...]
contexto sócio-histórico de uma comunidade e [...] sua fala reflete os valores, as
crenças de um grupo social” (BRANDÃO, 2015, p.26).

Assegura-se aqui, portanto, que os relatórios de visitas externas (como as de
avaliação in loco do MEC), as reuniões com os representantes de turmas, os follows
da Vice-Presidência Acadêmica com seu corpo de diretores, as atas de reunião do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), bem como os registros oriundos
das reuniões dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE’s) sirvam de insumos para
que a gestão acadêmica possa aumentar sua capacidade de resposta aos novos e
crescentes desafios da qualidade, o que implica tornar nossa IES mais eficiente e
mais transparente, aumentando a motivação e o senso de pertença dos atores que

ITALO, Adriana. A tradição do conhecimento do Criador: um ensaio sobre a artificialização da natureza. 1999.
Dissertação (Mestrado em Filosofia). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
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com ela estão envolvidos.

5.1. INSTRUMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO

Desde 2009 os instrumentos de autoavaliação são oferecidos diretamente na
plataforma online do sistema acadêmico, e, em 2017 passaram a ficar disponíveis
também em redes mobile. O formulário conta com uma quantidade variável de
questões, definidas de acordo com o perfil do avaliador, ou seja, podem variar em
função de quem o opera. De toda maneira, todas as questões englobam os cinco
eixos e as 10 dimensões previstas pelo SINAES.

Os formulários de avaliação tiveram como público-alvo os grupos descritos abaixo,
em suas respectivas dimensões:


Discente: avaliação do curso, do trabalho docente, da interdisciplinaridade e
da coordenação do curso. Além disso, os discentes puderam opinar sobre a
cantina, o call center, o centro de atendimento ao aluno, a biblioteca, o
sistema de impressão, os laboratórios de informática, a infraestrutura, o
sistema online, a tesouraria e a comunicação, pesquisa de egresso.



Docente: autoavaliação; avaliação do discente e turma, coordenação do
curso; condições de trabalho; valores institucionais.



Coordenador: autoavaliação; avaliação docente; condições de trabalho;
valores institucionais.



Diretor/Coordenador de Área: autoavaliação; avaliação das coordenações
de curso; avaliação da Pró-Reitoria de Graduação.



Técnico-Administrativo: autoavaliação / feedback assistido; condições de
trabalho e valores institucionais, GPTW (Grate place to Work).



Equipe de Infraestrutura: condições de trabalho e valores institucionais.



Sociedade

civil:

contribuição

da escola

para

com

a

comunidade;

responsabilidade social e cidadania.


Ouvidoria: em que as manifestações são utilizadas para que melhorias sejam
implementadas na instituição.
Auditorias do Sistema da Qualidade: que visa analisar a adequação das
ações e procedimentos da Instituição perante o Sistema da Qualidade
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implantado.
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5.1.1. A Escala Utilizada
O uso de uma escala de atitudes é importante para que possamos pinçar informação
útil em situações nas quais obtê-la pode ser considerado mais difícil, caso em que
nos

deparamos

quando

queremos

mensurar

atitudes

e

crenças.

Metodologicamente, quando medimos atitudes utilizamos “medidas com base em
contínuos unidimensionais, denominados escalas” (RICHARDSON, 2012, p. 267),
imprescindíveis quando o que se pretende é eliminar a subjetividade presente na
medição.
A autoavaliação utiliza a Escala Likert, em que os pesquisados atribuem conceito ou
nota sobre cada item apresentado no formulário. Nos anos de 2015 e 2016 a escala
usada foi conceitual em 5 pontos (Muito bom, Bom, Regular, Fraco e Muito Fraco) e
utilizava a opção “Não posso opinar” para os casos em que o item não se aplicava à
sua situação. A partir de 2017 os respondentes marcam cada item em uma escala
de 11 pontos, variando de zero (0) a 10 (dez), sendo zero para a categoria discordo
totalmente e 10 para concordo totalmente. Este tipo de escala facilita ao
respondente analisar e avaliar valores em base decimal e assim conferir maior
precisão às suas respostas.

5.1.2. Instrumentos utilizados para a coleta de dados

5.1.2.1. Formulário de Avaliação Docente e de Cursos

Nos anos 2015 e 2016 os formulários de avaliação não sofreram alteração,
utilizando em seu processo avaliativo os questionários de avaliação Docente, de
Coordenação e de Infraestrutura apresentados no anexo 1. No instrumento de coleta
de dados referente à avaliação docente, eram utilizadas 12 questões elaboradas
com o objetivo de identificar a satisfação dos discentes em relação às práticas
pedagógicas utilizadas. Já no questionário direcionado a avaliar os coordenadores

destes. Para a avaliação de disciplinas EAD pertencentes aos cursos presenciais
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de curso eram utilizadas 5 questões com a finalidade de observar a percepção dos

era utilizado um formulário contendo 11 questões, distribuídas em 3 blocos voltados
para a observação do índice de satisfação docente (ISD) quanto a Material didático
utilizado, Atividades On-line e quanto ao trabalho dos Tutores.
A partir de 2017 todos os formulários de avaliação sofreram alteração, em face da
mudança ocorrida no processo de avaliação Docente, de Coordenação e de
Infraestrutura. Para o primeiro semestre de 2017 foi utilizado, para a avaliação
docente, um formulário composto de 17 perguntas organizadas em 4 blocos de
acordo com tema da questão (Quadro 1). Este formulário foi revisitado para o
segundo semestre (Quadro 2), sendo mantida a organização em blocos, porém
foram suprimidas quatro questões cujo tema foi tratado na avaliação de serviços e
Infraestrutura. Os questionários utilizados para avaliação da Coordenação de curso
(Quadro 4), de avaliação das disciplinas EAD pertencentes aos cursos presenciais, e
de Cursos EAD, não sofreram alterações durante o ano de 2017. Para a avaliação
das disciplinas EAD pertencentes aos cursos presenciais e de Cursos EAD foi
aplicado o mesmo formulário (Quadro 3).
Quadro 1 – Formulário de Avaliação Institucional - Docente de 2017/1

Estratégias de
ensinoaprendizagem

Avaliação da
aprendizagem

Mentoria

Página

Organização
didáticopedagógica

O professor utiliza o tempo das aulas de maneira produtiva.
O professor utiliza recursos didáticos que favorecem a aprendizagem.
O professor utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como
ferramenta de suporte e acompanhamento de aprendizagem.
O professor desenvolve os conteúdos na perspectiva interdisciplinar.
O professor mostra aos alunos a aplicabilidade dos conteúdos.
O professor utiliza exemplos atualizados nas aulas.
O professor é claro ao ministrar os conteúdos.
O professor esclarece as dúvidas apresentadas pelos alunos no
desenvolvimento da disciplina.
O professor apresenta o conteúdo de forma dinâmica, envolvendo o aluno
durante a aula.
O professor apresenta os critérios de avaliação utilizados na disciplina.
O professor trabalha as dificuldades identificadas nas avaliações.
O professor incentiva os alunos a irem além do que foi dado em sala de aula.
O professor dá retorno positivo das aprendizagens adquiridas pelos alunos.
O professor cria espaços para que os alunos falem sobre suas experiências de
aprendizagem.
O professor demonstra interesse pelo sucesso do aluno.
O professor amplia a compreensão do aluno sobre como atuar efetivamente no
mundo do trabalho.
O professor serve como exemplo (fonte de conhecimento, valores e
comportamentos) a ser seguido.
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.
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Questão

Quadro 2 – Formulário de Avaliação Institucional - Docente de 2017/2

Questão
Organização
didáticopedagógica
Estratégias de
ensinoaprendizagem

Avaliação da
aprendizagem

Mentoria

O professor utiliza o tempo das aulas de maneira produtiva.
O professor utiliza recursos didáticos que favorecem a aprendizagem.
O professor mostra aos alunos a aplicabilidade dos conteúdos.
O professor utiliza materiais atualizados nas aulas.
O professor é claro ao ministrar os conteúdos.
O professor esclarece as dúvidas apresentadas pelos alunos .
O professor apresenta o conteúdo de forma dinâmica, envolvendo o aluno
durante a aula.
O professor apresenta os critérios de avaliação utilizados na disciplina.
O professor trabalha as dificuldades identificadas nas avaliações.
O professor incentiva os alunos a irem além do que foi dado em sala de aula.
O professor dá retorno positivo das aprendizagens adquiridas pelos alunos.
O professor demonstra interesse pelo sucesso do aluno.
O professor amplia a compreensão do aluno sobre como atuar efetivamente no
mundo do trabalho.
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

Quadro 3 – Formulário de Avaliação Institucional Disciplinas e Cursos EAD - 2017/1 e 2017/2

Professor

Design e
Navegação

Atendimento e
suporte

Monitor

Página

Conteúdo e
Atividades
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Questão
O plano de ensino (programa e objetivos) da disciplina apresenta informações
claras.
A disciplina possui conteúdos adequados aos objetivos propostos.
O conteúdo é adequado ao tempo da disciplina.
Os temas apresentados são atuais.
A linguagem utilizada é clara e objetiva.
Há variedade nas atividades propostas.
As atividades apresentadas são relevantes para minha formação acadêmica.
As orientações para as atividades são apresentadas de forma clara.
A avaliação presencial está de acordo com o conteúdo estudado.
O professor responde em tempo hábil.
O professor coopera para o meu aprendizado.
O professor promove integração da turma.
O professor é coerente na forma de avaliar
O design das telas ajuda na aprendizagem.
O volume de informações por tela é adequado para o bom entendimento.
A navegação no ambiente de aprendizagem permite com que você encontre
as informações para o seu estudo com facilidade.
Os recursos audiovisuais contribuem para a aprendizagem do conteúdo da
disciplina
As ferramentas (fórum, chat, mural...) do ambiente funcionam de maneira
adequada.
Os canais de atendimento/suporte são disponíveis.
Os canais de atendimento/suporte apresentam prontidão na solicitação.
Os canais de atendimento/suporte apresentam solução para meu problema ou
demanda.
O Monitor me auxilia na adaptação ao Ambiente Virtual de Aprendizagem.
O Monitor responde em tempo hábil.
O Monitor orienta em relação ao estudo e prazos.
O Monitor acompanha e incentiva a realização das atividades avaliativas.
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

Quadro 4 – Formulário de Avaliação Institucional - Coordenação de 2017/1 e 2017/2

Questão
O coordenador de seu curso forneceu orientações sobre os aspectos essenciais à
sua vida acadêmica (Adapti, TIG, atividades complementares, estágios curriculares).
Coordenação
de Curso

A coordenação comunica os alunos sobre outros assuntos relacionados ao curso.
O coordenador do seu curso colabora no encaminhamento de suas solicitações.
O coordenador do curso promove encontros/reuniões nas salas de aula ou com os
representantes de classe.
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

5.1.2.2. Formulário de Avaliação de Cursos de Pós-Graduação
Para a avaliação dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, o formulário utilizado é
estruturado com 16 questões, divididas em 3 blocos, voltados para a autoavaliação
do aluno, avaliar a disciplina e seu professor, e a infraestrutura oferecida. Este
formulário, apresentado no quadro 5, é distribuído em sala, no último dia de aula de
cada disciplina.
Quadro 5 – Formulário de Avaliação dos cursos de Pós-Graduação
Assinale com “x” a opção desejada

Infraestrutura / Atendimento
Os equipamentos da sala, tais como, recursos audiovisuais e
computadores, atenderam às necessidades das aulas?
As condições ambientais (espaço, iluminação, temperatura, ruído e
conforto) foram adequadas às atividades desempenhadas?
Atendimento da Secretaria?
Atendimento do Financeiro?
O material didático foi entregue no primeiro dia de aula da
disciplina?
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.
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( ) Sim

( ) Não
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Disciplina /Professor
Os temas previstos no conteúdo programático foram desenvolvidos
dentro da carga horária estabelecida?
Os temas foram abordados de maneira clara e organizados?
O material apresentado auxiliou no processo de aprendizagem?
Os conceitos apresentados foram complementados com exemplos que
favoreceram a sua compreensão?
Cumpriu com os horários de início e término das aulas?
Demonstrou domínio do conteúdo que leciona?
Ensinou adotando métodos e recursos adequados à disciplina?
Esclareceu as dúvidas dos alunos quando solicitado?
Ministrou sua disciplina de forma a incentivar a participação dos alunos?

    
N/A

Página

Aluno (autoavaliação)
Você foi assíduo/pontual às aulas?
Sua participação em aula contribuiu para gerar um ambiente colaborativo
ao seu aprendizado e de seus colegas?

Além da avaliação objetiva, o formulário apresenta um campo onde o aluno pode
apresentar suas sugestões, críticas ou reclamações.

5.1.2.3. Formulário de Avaliação de Infraestrutura
Para a avaliação de infraestrutura, o formulário utilizado nos anos 2015 e 2016,
apresentado no anexo 1, foi desenhado com um conjunto de 32 questões, divididas
em

na

seguinte

estrutura:

Biblioteca;

Comunicação;

Infraestrutura

geral;

Infraestrutura pedagógica (de acordo com a aplicação do curso); Serviços
(Secretaria, Financeiro, Estágios e SAOEP); Rede sem fio; Estacionamento;
Cantinas; Central de cópias. Este questionário (quadro 6) foi reformulado para o ano
de 2017.
Quadro 6 – Formulário de Avaliação Institucional – Infraestrutura em 2017

Interdisciplinarid
ade

Serviços OnLine

Campus

Informática

Biblioteca

Fonte: elaborado pela CPA, 2017.
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Curso

O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente,
analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.
O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral
e escrita.
O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizarse permanentemente.
O curso é reconhecido pelo mercado de trabalho.
Os conteúdos das disciplinas do módulo estão integrados no processo de construção
do TIG/TIDIR/Projeto Aplicado (PA)/Projeto Interdisciplinar (PI).
As habilidades interpessoais, de trabalho em equipe, de liderança e de negociação são
desenvolvidas no processo de elaboração do TIG/TIDIR/Projeto Aplicado (PA)/Projeto
Interdisciplinar (PI).
O TIG/TIDIR/Projeto Aplicado (PA)/Projeto Interdisciplinar (PI) contribui para sua
formação acadêmica e profissional.
As atividades desenvolvidas fora da sala de aula para elaboração do TIG/TIDIR/Projeto
Aplicado (PA)/Projeto Interdisciplinar (PI) contribuíram para a sua aprendizagem.
Os serviços disponíveis no SOL Web são adequados às suas necessidades.
Os serviços disponíveis no aplicativo SOL Mobile são adequados às suas
necessidades.
O atendimento prestado pelo Central de Atendimento ao Aluno (CAA) é eficiente.
O atendimento prestado pelo telefone (Call Center) é eficiente.
Há agilidade na resolução dos protocolos.
O campus está sempre limpo.
O campus está bem conservado.
Os espaços de convivência no campus são suficientes.
Os laboratórios específicos do curso atendem às necessidades de suas disciplinas.
O número de computadores do campus é suficiente para o desenvolvimento das
atividades.
Os computadores destinados ao desenvolvimento das atividades foram adequados ao
curso.
Os laboratórios de informática têm acesso à internet.
O campus tem acesso à internet sem fio (wireless).
Há laboratórios de informática de acesso livre no campus.
A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que você necessita.
O horário de funcionamento atende às suas necessidades.
Há espaços disponíveis reservados para estudos na biblioteca.
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Questão

5.1.2.4. Formulário de Avaliação Técnico-Administrativa
Para a avaliação técnico-administrativa são aplicados dois tipos de questionários. O
primeiro é voltado para avaliação da satisfação de cliente interno, é aplicado uma
vez por ano e tem o objetivo de identificar a satisfação dos colaboradores quanto ao
serviço prestado pelos outros departamentos.
Quadro 7 – Formulário de Avaliação da Satisfação de Cliente Interno

Recursos
Humanos

Recursos
Humanos

Aquisição

Financeiro

Em relação à CONTRATAÇÃO,
como você avalia este serviço:
Considerar contratação: a
orientação e realização do
processo de recrutamento e
seleção.
Em relação à RETENÇÃO como
você avalia este serviço:
Considerar retenção: benefícios
ofertados pela Unisociesc, ações
de engajamento como Parada
Obrigatória, Simpósio de
Professores, Festa de Fim de Ano,
etc.
Em relação à SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO,
como você avalia este serviço:
Considerar saúde e segurança do
trabalho: orientações para
utilização de EPI'S, ações para
garantir a segurança do campus,
acompanhamento da CIPA,
realização de semana interna de
prevenção de acidentes, etc.

1. Os prazos estabelecidos são cumpridos?
2. Há confiabilidade nas informações
recebidas?
3. As dúvidas são esclarecidas com clareza
quando solicitado?
4. Há respeito e cordialidade no
atendimento?
1. Os prazos estabelecidos são cumpridos?
2. Há confiabilidade nas informações
recebidas?
3. As dúvidas são esclarecidas com clareza
quando solicitado?
4. Há respeito e cordialidade no
atendimento?

1. Os prazos estabelecidos são cumpridos?
2. Há confiabilidade nas informações
recebidas?
3. As dúvidas são esclarecidas com clareza
quando solicitado?
4. Há respeito e cordialidade no
atendimento?

Em relação à SOLICITAÇÃO DE
COMPRA, como você avalia este
serviço:
Considerar que uma solicitação de
compra, tem um prazo de 15 dias
para ser atendida.

1. Os prazos estabelecidos são cumpridos?
2. Há confiabilidade nas informações
recebidas?
3. As dúvidas são esclarecidas com clareza
quando solicitado?
4. Há respeito e cordialidade no
atendimento?

Em relação ao CONTAS A
RECEBER, como você avalia
este serviço:
Considerar contas a receber, os
serviços vinculados ao WAE . Os
sistemas SIAF e Datasul são de
responsabilidade da área de
Contas a Receber Ânima, não
avaliados nesta pesquisa.

1. Os prazos estabelecidos são cumpridos?
2. Há confiabilidade nas informações
recebidas?
3. As dúvidas são esclarecidas com clareza
quando solicitado?
4. Há respeito e cordialidade no
atendimento?

34

Recursos
Humanos

Questão
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Setor

Financeiro

Em relação ao FATURAMENTO,
como você avalia este serviço:

Financeiro

Em relação a GESTÃO DO
ORÇAMENTO, como você avalia
este serviço:

Gestão da
Qualidade

Em relação ao SUPORTE PARA
MANUTENÇÃO DO SGQ, como
você avalia este serviço:
Considerar a manutenção do
SGQ: acompanhamento de
RAC/RAP, treinamentos,
auditorias internas e gestão de
documentos.

Serviços de TI

Serviços de TI

Infraestrutura

Administração
do Acervo e
Serviços de
Informação

1. Os prazos estabelecidos são cumpridos?
2. Há confiabilidade nas informações
recebidas?
3. As dúvidas são esclarecidas com clareza
quando solicitado?
4. Há respeito e cordialidade no
atendimento?
1. Os prazos estabelecidos são cumpridos?
2. Há confiabilidade nas informações
recebidas?
3. As dúvidas são esclarecidas com clareza
quando solicitado?
4. Há respeito e cordialidade no
atendimento?
1. Os prazos estabelecidos são cumpridos?
2. Há confiabilidade nas informações
recebidas?
3. As dúvidas são esclarecidas com clareza
quando solicitado?
4. Há respeito e cordialidade no
atendimento?

1. Os prazos estabelecidos são cumpridos?
2. Há confiabilidade nas informações
Em relação ao SUPORTE, como
recebidas?
você avalia este serviço?
3. As dúvidas são esclarecidas com clareza
Considerar suporte, o atendimento
quando solicitado?
dos chamados.
4. Há respeito e cordialidade no
atendimento?
1. Os prazos estabelecidos são cumpridos?
Em relação às REDES E
2. Há confiabilidade nas informações
TELECOMUNICAÇÃO, como
recebidas?
você avalia estes serviços:
3. As dúvidas são esclarecidas com clareza
Considerar redes e
quando solicitado?
telecomunicações: wifi, internet e
4. Há respeito e cordialidade no
telefonia.
atendimento?
1. Os prazos estabelecidos são cumpridos?
Em relação à CONSERVAÇÃO E
2. Há confiabilidade nas informações
MANUTENÇÃO de sua área,
recebidas?
como você avalia:
3. As dúvidas são esclarecidas com clareza
Considerar conservação e
quando solicitado?
manutenção, a atividade de
4. Há respeito e cordialidade no
manutenção e limpeza do campus.
atendimento?
1. Os prazos estabelecidos são cumpridos?
Em relação aos Serviços da
2. Há confiabilidade nas informações
Biblioteca, como você avalia:
recebidas?
Considerar serviços: atendimento
3. As dúvidas são esclarecidas com clareza
por parte dos funcionários e
quando solicitado?
disponibilidade dos materiais.
4. Há respeito e cordialidade no
atendimento?
Fonte: Gestão da Qualidade, 2017.

O segundo corresponde a pesquisa GPTW (Grate Place to Work), aplicada uma vez

blocos que tratam de critérios como credibilidades, respeito, imparcialidade, orgulho
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de trabalho. O formulário (quadro 8) é construído de 58 questões distribuídas em
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por ano e tem por objetivo aferir a satisfação dos colaboradores com relação ao local

e camaradagem, gerando o indicador de satisfação do mesmo com a empresa em
que trabalha. Na hora de responder, o colaborador avalia cada questão pela visão
da área de trabalho e pela visão da empresa de forma geral.
Quadro 8 – Formulário de Pesquisa GPTW
1

Credibilidade

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Respeito

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imparcialidade

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Orgulho

40
41
42
43
44
45
46
47

Questão
Os chefes me mantêm informado sobre assuntos importantes e sobre mudanças na
organização
Os chefes deixam claras suas expectativas
Posso fazer qualquer pergunta razoável aos chefes e obter respostas diretas
É fácil se aproximar dos chefes e é também fácil falar com eles
Os chefes são competentes para tocar o negócio
Os chefes contratam pessoas que se enquadram bem aqui
Os chefes sabem coordenar pessoas e distribuir tarefas adequadamente
Os chefes confiam que as pessoas fazem um bom trabalho sem precisar vigiá-las
Os chefes aqui dão autonomia às pessoas
Os chefes têm uma visão clara de para onde estamos indo e como fazer para chegar
lá
Os chefes cumprem o que prometem
Os chefes agem de acordo com o que falam
Acredito que os chefes só promoveriam reduções de quadro como último recurso
Os chefes são honestos e éticos na condução dos negócios
A organização me oferece treinamento ou outras formas de desenvolvimento para o
meu crescimento profissional
Eu recebo os equipamentos e recursos necessários para realizar meu trabalho
Os chefes agradecem o bom trabalho e o esforço extra
Os chefes reconhecem erros não intencionais como parte do negócio
Os chefes incentivam ideias e sugestões e as levam em consideração de forma
sincera
Os chefes envolvem as pessoas em decisões que afetam suas atividades e seu
ambiente de trabalho
Este é um lugar fisicamente seguro para trabalhar
Este é um lugar psicológica e emocionalmente saudável para trabalhar
Nossas instalações contribuem para um bom ambiente de trabalho
Posso me ausentar do trabalho quando necessário
As pessoas são encorajadas a equilibrar sua vida profissional e pessoal
Os chefes mostram interesse sincero por mim como pessoa e não somente como
empregado
Temos benefícios especiais e diferenciados aqui
As pessoas aqui são pagas adequadamente pelo serviço que fazem
Acredito que a quantia que recebo como participação nos resultados da organização é
justa
Todos aqui têm a oportunidade de receber um reconhecimento especial
Eu sou considerado importante independentemente de minha posição na organização
As promoções são dadas às pessoas que realmente mais merecem
Os chefes evitam o favoritismo
As pessoas evitam fazer "politicagem" e intrigas como forma de obter resultados
As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de sua idade
As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de sua cor ou etnia
As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de seu gênero
As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de sua orientação sexual
Se eu for tratado injustamente, acredito que serei ouvido e acabarei recebendo um
tratamento justo
Sinto que eu faço a diferença aqui
Meu trabalho tem um sentido especial. Para mim, não é só "mais um emprego"
Quando vejo o que fazemos por aqui, sinto orgulho
As pessoas aqui estão dispostas a dar mais de si para concluir um trabalho
Pretendo trabalhar aqui por muito tempo
Tenho orgulho de contar a outras pessoas que trabalho aqui
As pessoas aqui têm vontade de vir para o trabalho
Eu me sinto bem com a forma pela qual contribuímos para a comunidade
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Nº

Página

Bloco

Camaradagem

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Posso ser eu mesmo por aqui
Nós sempre comemoramos eventos especiais
Aqui as pessoas se importam umas com as outras
Este é um lugar amistoso para trabalhar
Este é um lugar descontraído para trabalhar
Quando se entra nesta organização, fazem você se sentir bem-vindo
Quando as pessoas mudam de função ou de área, a organização faz com que se
sintam rapidamente "em casa"
Existe um sentimento de "família" ou de "equipe" por aqui
Sinto que estamos todos "no mesmo barco"
Pode-se contar com a colaboração das pessoas por aqui
Levando-se tudo em conta, eu diria que este é um excelente lugar para trabalhar.

Fonte: Gestão de Pessoas, 2017.

5.2. TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS3

A validação do instrumento de avaliação é feita de acordo com os seguintes
critérios:






Para cada instrumento, faz-se a Análise Fatorial para verificar se os itens são
válidos. O objetivo é agrupar variáveis que, inicialmente, acreditava-se que
fizessem parte do mesmo “grupo”;
Por meio de um teste de consistência é possível detectar se alguma variável
se comporta de forma anômala em relação às demais. Nesses casos, a
variável é excluída da análise;
Semestralmente, os dados são validados estatisticamente. Os itens inválidos
são retirados da compilação de resultados, o que pode gerar novas
dimensões;

O instrumento de avaliação passa pelas seguintes fases:
1) após concluído o prazo estipulado para a avaliação, inicia-se o processo de
validação dos dados, por meio de técnicas estatísticas.
2) limpeza da base.
3) envio para geração de resultados finais no software Tableau, que permite a
análise de dados através de dispositivos móveis e navegadores web, de forma mais
rápida, segura e interativa (até 2017/1, utilizávamos o software Sphinx).
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A análise fatorial exploratória acontece após a realização dos testes: KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): é o ponto de partida para
o ajuste dos dados. Seu resultado gera um valor entre 0 e 1, onde quanto mais próximo de 1, melhor ajustado está o
modelo; Esfericidade de Bartlett: mostra se as variáveis utilizadas são correlacionadas entre si (condição básica para que
exista um ajuste adequado dos dados; Alfa de Cronbach: é o teste que realiza a medição de dados possivelmente
enviesados. O valor é calculado para o grupo de itens e a colaboração de cada um deles é indicada para que se possa
visualizar qual está levando o resultado para fora dos padrões, se for o caso.
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3

Após a validação estatística dos resultados, as informações consolidadas são
apresentadas e discutidas com a comunidade acadêmica, subsidiando os planos de
ação dos setores para a transformação positiva, pois nos permitem, efetivamente,
visualizar os esforços que necessitam ser envidados para o alcance da qualidade
desejada. Nesses planos são definidas ações corretivas, estipulados os prazos, as
responsabilidades e os recursos necessários para os ajustes, além de se
estabelecerem medidas para o acompanhamento das soluções apresentadas.
A partir de então, a gestão utiliza as avaliações institucionais como insumo para a
tomada de decisão, provocando ações acadêmicas e administrativas pertinentes.
Para tanto, suas propostas são submetidas aos órgãos colegiados, são analisadas e
aprovadas para que retornem à comunidade acadêmica sob a forma de resoluções,
alterações de documentos oficiais, comunicados etc.

5.3. ANÁLISE DOS DADOS

Como referenciado no item 4.2, o processo de avaliação institucional compreende
dois momentos: o da avaliação interna e o da externa. Desta forma, serão
apresentados na sequência desta unidade os resultados obtidos em 2017,
acompanhado do histórico dos últimos dois anos, nestes dois processos avaliativos.
Primeiramente analisando os resultados das avaliações internas e posteriormente
analisando os resultados obtidos através das avaliações externas.

5.3.1. Resultados de Avaliação Interna

Durante a análise dos resultados das avaliações internas serão considerados os
resultados obtidos quanto à participação da comunidade acadêmica, o Índice de
Satisfação Discente (ISD) obtido pela IES, pelos cursos, nas disciplinas EAD e pelos
coordenadores de curso. Serão apresentados também os resultados da avaliação da
aos discentes,

bem

como

a

organizacional realizada junto ao corpo técnico-administrativo.

avaliação

de

clima
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infraestrutura

5.3.1.1. Resultado de Participação na Avaliação Institucional

Na tabela 1, a seguir, apresentamos os índices de participação discente na
avaliação ao longo do último triênio.
Tabela 1 – Participação dos Discentes na Avaliação Institucional

Campus
Faculdade Sociesc de
Blumenau

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

70,84%

81,45%

84,05%

76,17%

46,20%

52,90%

Meta

60%

50%

Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

Pode-se observar que os índices de participação oscilavam entre 70% e 84% nos
anos 2015 e 2016. Este resultado é superior à meta estipulada para o período, que
era de no mínimo 60% de participação discente. A partir de 2017 a sistemática de
avaliação passou por uma reestruturação, sendo que a participação antes tratada
como obrigatória, passou a ser voluntária, e a meta estipulada foi alterada para no
mínimo 50% de participação. Esta nova perspectiva demanda maior envolvimento
dos coordenadores e professores no incentivo à participação discente. No primeiro
semestre de 2017 a participação ficou abaixo da meta, porém o engajamento da
coordenação e professores, praticados no segundo semestre promoveu o alcance
da meta. Neste sentido, a IES deve delinear um plano de ação com o fim de
desenvolver ações de conscientização dos discentes, quanto à importância da
participação no processo avaliativo, tanto para manter o indicador alcançado como
para elevar ainda mais a participação, como ferramenta de diagnóstico para a
melhoria contínua dos serviços oferecidos.

5.3.1.2. Resultado da Avaliação da Instituição
O resultado obtido como ISD (índice de satisfação discente) na Faculdade Sociesc
de Blumenau, representa a satisfação do aluno diante dos serviços prestados pela
Instituição através de seus docentes. A tabela 2 apresenta o histórico deste
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indicador nos anos de 2015 a 2017.

Tabela 2 – ISD da Instituição

Campus
Faculdade Sociesc de
Blumenau

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

89,12%

91,16%

92,25%

94,44%

84,90%

81,05%

Meta

85%
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

O indicador apresenta pouca variação (menos de 5%) nos anos de 2015 e 2016,
com resultados sempre acima da meta que é de 85% de satisfação. No primeiro e
no segundo semestres de 2017 este resultado apresentou retração no ISD, o que
levou a CPA a analisar este processo com bastante atenção. Identificando o fato de
que a alteração da metodologia utilizada no primeiro semestre de 2017,
contemplada no questionário já apresentado, impactou não só na participação
discente, mas também na qualificação dos dados. Já que neste modelo de
participação não obrigatória alunos que tendem a uma percepção menos positiva em
relação aos docentes tendem a participar mais do que os que se encontram mais
positivos. Este fato retoma a importância de se ampliar e intensificar a comunicação
dos processos de avaliação, ampliando a amostra e motivando uma participação
mais efetiva destes.

5.3.1.3. Resultado da Avaliação por Curso
O ISD é medido também em relação aos cursos, e a tabela 3 apresenta a sua
evolução nos anos de 2015 a 2017.

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

Administração
Ciências Contábeis
Comunicação Social Publicidade e Propaganda
Direito
Engenharia Civil
Jornalismo
Psicologia
Processos Gerenciais
Sistemas para Internet
Logística
Meta

92,77%
88,43%

92,17%
92,28%

93,54%
95,38%

92,82%
96,26%

90,60%
89,26%

83,95%
81,50%

84,80%

86,79%

84,67%

89,14%

88,31%

88,58%

89,08%
93,27%
80,12%
92,71%

91,33%
96,36%
84,64%
94,83%

-

-

93,25%
91,01%
88,98%
93,15%
90,77%

91,16%
93,59%
83,35%
92,51%
94,36%

-

-

-

-

-

-

77,58%
83,58%
96,72%
90,39%
80,06%
82,34%
-

77,76%
80,30%
91,23%
84,00%
78,03%
74,36%
90,97%

85%
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

-
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Tabela 3 – ISD por Curso

Seguindo a mesma tendência da consolidação dos resultados institucionais, a
maioria dos cursos apresentaram desempenho acima da meta nos anos 2015 e
2016, a exceção são os cursos da área de comunicação. É possível evidenciar
oscilações negativas em 2017/1, salvo Jornalismo que obteve o melhor resultado
neste semestre. No último semestre apenas 30% dos cursos obtiveram resultado
acima da meta. Neste sentido, o trabalho da CPA junto a coordenação dos cursos
busca identificar os fatores que justificam estes resultados e busca fomentar a
conscientização dos discentes na importância do processo avaliativo.

5.3.1.4. Resultado da Avaliação das Disciplinas EaD oferecidas em
Cursos Presenciais
O ISD é medido também em relação às disciplinas ofertadas na modalidade de
Educação a Distância pelos cursos de graduação presencial, e tabela 4 apresenta a
sua evolução nos anos de 2015 a 2017.
Nos períodos letivos de 2015 e 2016 a instituição optou por trabalhar apenas a
disciplina de Metodologia Científica em EAD. A ampliação de seu portfólio de cursos,
fez com que a oferta de disciplinas em EAD voltasse a ser atrativa. Esta decisão
parte do planejamento estratégico da instituição, que busca inserir o aluno em
diferentes metodologias ativas, preparando-o de forma mais efetiva para o mercado
de trabalho.

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

-

-

-

-

13,29%

-

-

-

-

-

-

36,98%

Antropologia

-

-

-

-

-

89,84%

Arte e Estética

-

-

-

-

13,50%

Comportamento Organizacional

-

-

-

-

34,75%

37,80%

-

-

-

-

72,50%

-

-

-

-

-

31,05%

-

-

-

-

-

10,92%

-

-

-

-

-

-

18,29%

Administração de Sistemas de
Informação
Algoritmos e Lógica de
Programação

Desenvolvimento Humano Nas
Organizações
Direito Civil Vi - Direito das
Obrigações III (Contratos)
Direito Empresarial III - Direito
Cambiário e Bancário
Direito Empresarial IV - Direito
Concursal
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Tabela 4 – ISD por Disciplina ofertada em EaD nos cursos de Graduação

Direito Internacional Público

-

-

-

-

6,33%

-

Direito Penal IV

-

-

-

-

6,04%

-

Educação Ambiental

-

-

-

-

6,25%

-

Eletiva IV

-

-

-

-

12,40%

-

Empreendedorismo

-

-

-

-

15,30%

-

Estatística I

-

-

-

-

-

100,00%

Filosofia, Ética e Responsabilidade
Social

-

-

-

-

11,94%

-

Física II

-

-

-

-

45,69%

-

Fundamentos da Economia

-

-

-

-

-

27,98%

Gerenciamento de Projetos

-

-

-

-

62,50%

-

Gestão Ambiental I

-

-

-

-

45,03%

-

Gestão de Negócios

-

-

-

-

-

51,26%

Gestão de Projetos

-

-

-

-

1,11%

64,35%

Institucional I

-

-

-

-

-

49,32%

Institucional II

-

-

-

-

-

50,08%

Introdução À Economia

-

-

-

-

-

26,70%

Introdução Ao Direito

-

-

-

-

-

27,22%

Legislação Aplicada à Logística

-

-

-

-

-

42,50%

Línguas Estrangeiras Inglês e
Espanhol

-

-

-

-

-

#

Logística

-

-

-

-

#

33,78%

Logística Internacional

-

-

-

-

-

42,50%

Matemática Financeira

-

-

-

-

29,55%

-

Matemática II

-

-

-

-

2,43%

-

Metodologia Cientifica

63,28%

73,63%

87,30%

87,30%

#

48,00%

Métodos de Pesquisa

-

-

-

-

-

37,48%

Raciocínio Lógico

-

-

-

-

-

52,30%

Sistema de Informação Gerencial

-

-

-

-

-

46,08%

Meta

85%
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

No período de 2017/1 foram ofertadas 19 disciplinas nesta modalidade, sendo que a
quantidade de respostas de duas das disciplinas (Logística e Metodologia Científica)
foi muito baixa, o que invalidou seu resultado. Em 2017/2 foram ofertadas 20
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disciplinas, porém apenas uma disciplina teve seu resultado invalidado, o que já é

avaliativo. Além de aumentar a participação, observa-se que a satisfação do aluno
está mais consistente do que no semestre anterior.
O fato de ofertar novas disciplinas nesta modalidade de ensino a cada semestre
demonstra o compromisso da instituição em trabalhar a acessibilidade dos alunos a
metodologias diferenciadas de aprendizagem.
Observa-se que a satisfação do aluno com esta modalidade de ensino é baixa na
maioria das disciplinas. Como parte do plano de ação a ser delineado pela
instituição, a análise qualitativa dos resultados, com foco na identificação dos fatores
que causam a baixa satisfação, é primordial para subsidiar ações que buscam a
melhoria contínua da qualidade do serviço e da satisfação do aluno.

5.3.1.5. Resultado da Avaliação dos Coordenadores de Curso

A tabela 5 apresenta a evolução do ISD obtido nos anos de 2015 a 2017 em relação
aos Coordenadores de cursos.
Tabela 5 – ISD para a Coordenação de Curso

Cursos

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

Administração

60,40%

82,01%

88,87%

75,91%

67,42%

68,63%

Ciências Contábeis

84,38%

85,43%

94,85%

90,08%

81,22%

72,63%

Comunicação Social Publicidade e Propaganda

70,19%

67,06%

90,59%

91,11%

68,12%

63,64%

Direito

81,25%

88,42%

92,34%

77,54%

51,02%

57,43%

Engenharia Civil

96,00%

75,51%

74,55%

64,71%

53,70%

68,57%

Jornalismo

78,06%

51,22%

82,28%

65,00%

68,00%

58,33%

Psicologia

70,94%

93,69%

91,82%

79,46%

72,16%

60,00%

Processos Gerenciais

-

-

100,00%

56,00%

40,00%

36,76%

Sistemas para Internet

-

-

-

-

58,97%

77,61%

Logística

-

-

-

-

-

12,50%

Meta

85%
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

da meta. No ano de 2017 todos os cursos ficaram abaixo da meta de 85% de ISD,
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Os dados apresentados na tabela 5 denotam uma diversidade nos resultados da

porém, pode-se observar que quatro cursos conseguiram melhorar seus índices no
segundo semestre. Ações de identificação dos fatores que causam a baixa
satisfação dos alunos devem integrar o plano de ação para a melhoria dos
resultados alcançados.

5.3.1.6. Resultado da Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação
Por dificuldades técnicas relacionadas a integração do modelo da pós-graduação ao
sistema acadêmico, a “avaliação dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, na
modalidade presencial, pelos alunos” é realizada por meio de questionário físico,
respondido pelos alunos ao término de cada disciplina realizada, quando os mesmos
avaliam os docentes e a infraestrutura disponibilizada.
Caso a avaliação de alguma disciplina fique abaixo de 85%, ações são tomadas
para identificar as causas, chegando em determinadas situações muito específicas,
da disciplina ter que ser ofertada novamente aos alunos.
Em termos gerais, o indicador utilizado na pós-graduação Lato Sensu, na
modalidade presencial, é a média mensal das disciplinas avaliadas, que está
demonstrada na tabela 6, tendo como meta o valor de 85% de satisfação.
Tabela 6 - Resultado da Avaliação Institucional dos cursos de pós-graduação presenciais
ISD
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
2015

-

81%

95%

94%

95%

93%

88%

92%

93%

91%

93%

96%

2016

-

98%

95%

91%

90%

92%

95%

83%

95%

86%

99%

81%

2017

-

94%

80%

100%

93%

96%

93%

87%

91%

99%

87%

96%

Meta

85%
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

Observa-se, pelos dados tratados na tabela 6, que a meta foi alcançada em quase
todos os meses, com pequenas variações. Os períodos de início e termino do ano
letivo apresentam propensão à menor satisfação, como pode ser observado em
fev/15, mar/17 e dez/16. Porém, observa-se uma característica predominante neste
nível de ensino, que é a atuação imediatista da coordenação local, agindo de acordo
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com a demanda de cada turma, na sequência a realização das disciplinas.

5.3.1.7. Resultado da Avaliação de Infraestrutura

O resultado de infraestrutura obtido nos anos de 2015 a 2017 será apresentado de
duas formas, na primeira parte apresenta-se o resultado do formulário aplicado em
2017, por pergunta. A segunda parte apresenta os resultados por item avaliado no
triênio.
Tabela 7 - Resultado de Avaliação da Infraestrutura em 2017 – por pergunta

Interdisciplinaridade

Serviços On-Line

Campus

Informática

Biblioteca
Meta

ISD
80,23%
78,89%
81,02%
81,52%
69,01%

66,35%
69,21%
66,99%
42,66%
37,85%
42,96%
39,44%
33,74%
66,90%
71,82%
66,44%
64,95%
60,63%
61,17%
77,20%
45,01%
74,40%
61,65%
82,54%
82,17%
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Curso

Questão
O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.
O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de
comunicação nas formas oral e escrita.
O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de
aprender e atualizar-se permanentemente.
O curso é reconhecido pelo mercado de trabalho.
Os conteúdos das disciplinas do módulo estão integrados no
processo de construção do TIG/TIDIR/Projeto Aplicado
(PA)/Projeto Interdisciplinar (PI).
As habilidades interpessoais, de trabalho em equipe, de liderança
e de negociação são desenvolvidas no processo de elaboração do
TIG/TIDIR/Projeto Aplicado (PA)/Projeto Interdisciplinar (PI).
O TIG/TIDIR/Projeto Aplicado (PA)/Projeto Interdisciplinar (PI)
contribui para sua formação acadêmica e profissional.
As atividades desenvolvidas fora da sala de aula para elaboração
do TIG/TIDIR/Projeto Aplicado (PA)/Projeto Interdisciplinar (PI)
contribuíram para a sua aprendizagem.
Os serviços disponíveis no SOL Web são adequados às suas
necessidades.
Os serviços disponíveis no aplicativo SOL Mobile são adequados
às suas necessidades.
O atendimento prestado pelo Central de Atendimento ao Aluno
(CAA) é eficiente.
O atendimento prestado pelo telefone (Call Center) é eficiente.
Há agilidade na resolução dos protocolos.
O campus está sempre limpo.
O campus está bem conservado.
Os espaços de convivência no campus são suficientes.
Os laboratórios específicos do curso atendem às necessidades de
suas disciplinas.
O número de computadores do campus é suficiente para o
desenvolvimento das atividades.
Os computadores destinados ao desenvolvimento das atividades
foram adequados ao curso.
Os laboratórios de informática têm acesso à internet.
O campus tem acesso à internet sem fio (wireless).
Há laboratórios de informática de acesso livre no campus.
A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que você
necessita.
O horário de funcionamento atende às suas necessidades.
Há espaços disponíveis reservados para estudos na biblioteca.
85%
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.
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Item Avaliado

De modo geral o resultado requer atenção especial da IES. Analisando cada item
avaliado, pode-se dizer que a avaliação do curso está pouco melhor que os demais
itens. A interdisciplinaridade é algo novo para os alunos, o que pode causar baixa
satisfação, por desconhecer a sua aplicabilidade no contexto do curso. Os serviços
on-line obtiveram o resultado mais baixo, e por se tratar dos mecanismos de
atendimento e contato do aluno com a instituição, demanda atenção especial na
tratativa de seus aspectos negativos. A avaliação do campus, laboratórios e
biblioteca passaram por uma reestruturação física durante o ano, na busca por
melhor atender a demanda dos cursos. A tabela 8 apresenta a evolução deste
resultado no último triênio.
Tabela 8 – Resultado de Avaliação da Infraestrutura no Triênio

Item Avaliado

ISD 2015

ISD 2016

ISD 2017

Curso

-

-

80,41%

Interdisciplinaridade

-

-

67,89%

Serviços On-Line

88,40%

89,94%

39,40%

Campus

74,33%

74,72%

68,39%

Informática

58,94%

62,99%

63,80%

Biblioteca

75,18%

80,44%

75,50%

Meta

85%
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

Observa-se que na evolução histórica o item de Serviços on-line estava acima da
meta de 85% de satisfação, sendo este o indicador que maior impacto negativo
apresentou na avaliação do ano 2017. Isto pode ser justificado pelo processo de
transição da sistemática de trabalho, que a partir da fusão ocorrida em 2015, passou
a ser gradativamente incorporada ao processo da instituição. A partir do final de
2016, muitos processos executados de forma manual nos setores de atendimento ao
aluno, passaram a ser automatizados, gerando impacto direto na satisfação com a
proposta. Todos estes resultados deverão ser contemplados no plano de ação a ser
formulado pela IES, cuja função principal é a de identificar as causas do resultado e
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a proposição de ações que visam a melhoria contínua dos processos.

5.3.1.8. Resultado da Avaliação Técnico-Administrativa

5.3.1.8.1.

Resultado da Avaliação de Satisfação de Cliente Interno

A avaliação dos setores de apoio ocorre através da Pesquisa de Satisfação do
Cliente Interno que acontece anualmente. Nesse caso, os departamentos realizam a
avaliação de seus pares baseando-se em uma estrutura de processos e sub
processos. As áreas avaliam como os fornecedores dos serviços estão realizando a
entrega dos mesmos e escolhem o conceito que melhor se aplica a este serviço. Há
também o campo de Sugestões/Melhorias/Elogios que devem ser preenchidos com
sugestões ou oportunidades de melhorias. Quando o item avaliado obtiver um
conceito Regular, Fraco ou Muito Fraco, este campo deve ser preenchido
obrigatoriamente, com informações que justifiquem o conceito escolhido pelo
avaliador.
A avaliação é sempre um consenso entre a gestão e sua equipe, procurando desta
forma envolver principalmente as pessoas que utilizam os serviços prestados pelos
processos e sub processos que estão sendo avaliados. A Tabela 9 apresenta os
resultados da Pesquisa de Satisfação de Cliente Interno realizada no triênio.
Tabela 9 - Pesquisa de Satisfação de Cliente Interno

2015

2016

2017

Recursos Humanos

Áreas

85%

78%

83%

Aquisição

94%

54%

60%

Controladoria

99%

88%

-

Financeiro

87%

66%

77%

Gestão da Qualidade

100%

79%

91%

Serviços de TI

75%

79%

78%

Infraestrutura

75%

51%

76%

-

-

84%

88%

71%

78%

Adm. do Acervo e Serviços de Informação
Resultado Geral
Meta

85%
Fonte: Pesquisa de Satisfação de Cliente Interno - Gestão da Qualidade

Observa-se que em 2017 apenas a área de Gestão da Qualidade alcançou a meta
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de 85% de satisfação. Neste ano a área de Controladoria (que passou a ser

a área de Administração de Acervo, até então não contemplada na pesquisa, passou
a ser avaliada por solicitação da própria área.
Registra-se que, para todos os indicadores com resultado abaixo de 85%, um
Relatório de Ação Corretiva - RAC é encaminhado a cada uma das áreas, para que
as mesmas estabeleçam Planos de Ação visando atuar para solucionar as
fragilidades apontadas.

5.3.1.8.2.

Resultado da Pesquisa GPTW

Em 2016 foi realizada pela primeira vez na instituição a Pesquisa de Satisfação do
Colaborador, conforme padrão GPTW (Great Place To Work), de forma experimental
estabelecida pelo departamento de Gestão de Pessoas. Os resultados foram
apresentados aos gestores, porém não foram elaborados planos de ação por se
tratar de modelo experimental. Para o ano 2017, a pesquisa foi aplicada no mesmo
padrão e seu resultado consta na tabela 10.
Tabela 10 - Pesquisa de Satisfação de Cliente Interno

Categoria

Visão Área

Visão Empresa

Média 2017

Credibilidade

87%

82%

84%

Respeito

80%

76%

78%

Imparcialidade

80%

80%

80%

Orgulho

89%

86%

87%

Camaradagem

85%

83%

84%

84%

81%

82%

Resultado Geral

Fonte: Pesquisa GPTW - Gestão de Pessoas

É importante observar que para este processo não há uma meta definida, o que a
pesquisa busca é identificar a satisfação do colaborador com o ambiente de
trabalho, gerando subsídios para a elaboração de ações que visem aumentar
continuamente este indicador.

considerados os indicadores de Visitas In Loco, ENADE e CPC, bem como
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5.3.2. Resultados de Avaliações Externas

avaliações realizadas por instituições parceiras, como é o caso da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) que mantêm forte parceria na operacionalização do curso de
graduação em Administração e um portfólio considerável de cursos de Pósgraduação.

5.3.2.1. Resultado das Avaliações de Visitas In Loco

Importante ressaltar que a CPA da Faculdade Sociesc de Blumenau participa de
todas as visitas das Comissões de Avaliação Externa, acompanhando, efetivamente,
toda a organização na IES. Ao passar pelos processos de reconhecimento e de
renovação de reconhecimento, a IES recebe visitas de Comissões de Avaliação
Externa, as quais seguem instrumentos próprios do MEC/INEP para a obtenção do
Conceito de Curso (CC). Visitas in loco também ocorrem quando algum curso
obtém, no CPC, conceito preliminar inferior a 3.
No último triênio, a Faculdade Sociesc de Blumenau recebeu 06 Comissões de
Avaliação do INEP/MEC para os processos de autorização e/ou reconhecimento de
cursos, obtendo os resultados apresentados no quadro 9:
Quadro 9 – Relação de Visitas In Loco recebidas no triênio

CURSO
Sistemas para Internet
Arquitetura e Urbanismo
Odontologia
Recredenciamento
Biomedicina
Enfermagem

DATA DA VISITA

ATO

10 a 13/12/2017
Ren. de Reconhecimento
25 a 28/10/2017
Autorização
22 a 25/10/2017
Autorização
02 a 06/05/2017
Recredenciamento
01 a 04/02/2017
Autorização
01 a 04/02/2017
Autorização
Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

CONCEITO
4
3
4
4
4
4

Todas as visitas recebidas pela faculdade foram realizadas no ano de 2017, sendo 4
visitas para o ato de autorização de curso, 1 visita para renovação de
recredenciamento de curso e 1 visita referente ao seu recredenciamento. Das visitas
recebidas, 5 obtiveram conceitos com nota 4 e apenas 1 recebeu conceito 3. Os
principais itens apontados nos relatórios como fragilidade são para a de Produção
científica, cultural, artística ou tecnológica publicadas nos últimos três anos e
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infraestrutura (laboratórios, sala de professores de tempo integral). Nesse sentido

necessário realizarmos um plano de ação para sanar as fragilidades apontadas,
para que nas próximas visitas os itens sejam melhor avaliados.

5.3.2.2. Resultado de ENADE e CPC
A CPA também acompanhou os resultados das avaliações oriundas do ENADE
(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), que tem por objetivo aferir o
desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas
diretrizes curriculares dos respectivos cursos de graduação, às suas habilidades
para ajustamento, às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e às
suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua
profissão, ligados às realidades brasileira e mundial e a outras áreas do
conhecimento.
O CPC (Conceito Preliminar de Curso) é um indicador de qualidade que avalia os
cursos superiores. Ele é calculado no ano seguinte ao da realização do ENADE de
cada área, com base no ENADE, corpo docente, infraestrutura, recursos didáticos
pedagógicos e demais insumos.
Na tabela 11 constam os resultados obtidos pela faculdade no ENADE, desde 2015,
bem como no CPC dos cursos contemplados no portfólio atual da Faculdade
Sociesc de Blumenau.

Administração
Biomedicina
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Gestão Da Qualidade
Jornalismo
Logística
Processos Gerenciais
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Sistemas Para Internet

GRAU

CC

CC

ENADE

CPC

CPC

Ano

Contínuo

Contínuo

Faixa

Ano
CPC

3,09
2,74
3,10
2,92
3,01
3,28
-

4
3
4
SC
3
SC
4
4
-

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
-

Bacharelado
3
2011
2,64
Bacharelado
4
2017
Bacharelado
4
2005
2,78
Bacharelado
4
2015
2,76
Bacharelado
4
2017
Bacharelado
4
2014
Bacharelado
4
2014
Tecnológico
3
2013
Bacharelado
5
2007
3,29
Tecnológico
3
2013
Tecnológico
3
2013
Bacharelado
3
2014
2,61
Bacharelado
2,83
Tecnológico
3
2013
Fonte: E-MEC / elaborado pela CPA, 2017.
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Tabela 11 – Resultado de ENADE e CPC dos cursos

O IGC (2016) alcançado pela Faculdade SOCIESC de Blumenau foi o de Nota 4,
cabe ressaltar que os cursos avaliados no ano de 2016 foram os da área de saúde.
A Faculdade não teve nenhum curso avaliado uma vez que está inserindo os cursos
de saúde agora em seu rol de ofertas.
Na tabela 12 são apresentados os indicadores de IC (Conceito Institucional) e IGC
(Índice Geral de Cursos) da IES, e na tabela 13 consta o histórico de seus
indicadores nos últimos 10 anos.

Tabela 12 - Indicadores de CI e IGC

Índice

Valor

Ano

CI - Conceito Institucional:

4

2017

CI-EaD - Conceito Institucional EaD:

-

-

IGC - Índice Geral de Cursos:

4

2016

IGC Contínuo:

3.0555
Fonte: E-MEC / elaborado pela CPA, 2017.

2016

Tabela 13 - Histórico de Indicadores de CI e IGC

ANO

CI

IGC

IGC Contínuo

CI-EaD

2017

4

-

2016

-

4

3,0555

-

2015

-

4

3,0592

-

2014

3

3

2,4566

-

2013

-

3

2,4566

-

2012

-

3

2,4566

-

2011

-

3

2,1019

-

2010

-

3

2,1019

-

2009

3

3

2,1019

-

2008

-

3

2,2900

-

2007

3
2,2900
Fonte: E-MEC / elaborado pela CPA, 2017.

-

-

Para que o ICG continue com uma excelente nota, é necessário continuar
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desenvolvendo ações a todos os cursos da IES.

5.3.2.3. Resultado de Avaliações de Conselhos Profissionais e/ou
Instituições Conveniadas
Uma importante parceria, firmada com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), oportuniza
que a Faculdade SOCIESC de Blumenau realize a comercialização de cursos com a
estrutura curricular e corpo docente qualificado por esta renomada instituição. Como
parte do projeto de qualidade de seus cursos, esta organização realiza anualmente
uma visita de avaliação/auditoria de qualidade dos parceiros em todo o território
nacional.
A instituição avaliada deve se adequar aos critérios definidos pela FGV para atender
à qualidade estipulada em seus projetos pedagógicos. Em caso de notas baixas, a
instituição conveniada deve apresentar planos de ação que visam tratar os pontos
de fragilidade, sob pena de rompimento de contrato.
A visita recebida para a avaliação da instituição para o curso de graduação em
Administração ocorreu em maio/2017. Os resultados dos critérios avaliados pela
FGV estão relacionados na tabela 14.

Tabela 14 – Avaliação FGV para Cursos de Graduação

Dimensão

Critérios Avaliados

Nota

1. Organização
Administrativa
Pedagógica

1.1. Administração Acadêmica
1.2. Projeto do Curso
1.3. Participação Discente

5,0

2. Corpo Docente

2.1. Formação Acadêmica e Profissional
2.2. Condições de Trabalho
2.3. Atuação e Desempenho Acadêmico Profissional

5,0

2. Infraestrutura

2.1. Instalações Gerais
2.2. Biblioteca
2.3. Instalações e Laboratórios Específicos

5,0

Resultado Final

5,0
Fonte: E-MEC / elaborado pela CPA, 2017.

O único ponto de fragilidade relatado pela comissão tem relação com a
infraestrutura, foi indicada a falta de um sistema antifurto na biblioteca.
Para os cursos de pós-graduação, a IES recebeu a comissão de avaliação em
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maio/2017. Os resultados dos critérios avaliados pela FGV estão relacionados na

Tabela 15 – Avaliação FGV para Cursos de Pós-Graduação

Dimensão
1. Organização
Administrativa Pedagógica

2. Infraestrutura

3. Organização
Administrativa Pedagógica
Pós-Adm.
4. Comercial

Critérios Avaliados
1.1. Atributos da Coordenação Local
1.2. Processos Acadêmicos
2.1. Localização
2.2. Instalações da Conveniada
2.3. Salas de aula
2.4. Secretaria
2.5. Diferenciais
2.6. Biblioteca
2.7. Instalações Sanitárias
2.8. Acessibilidade
2.9. Itens de Segurança
3.1. Atributos da Coordenação Local
4. Perfil dos Professores Executivos
5. Processos Acadêmicos
3.1. Campanhas
3.2. Mídias utilizadas

Resultado Final

Nota
3,9

4,8

N.A
N.A.
4,3

Fonte: E-MEC / elaborado pela CPA, 2017.

Os pontos de fragilidade relatados pela comissão compreendem a atuação da
coordenação local, o prazo de realização de provas, a entrega de material didático e
eficiência da secretaria. Quanto à infraestrutura, os quesitos indicados como
fragilidade são as salas de aula e instalações sanitárias.
Analisando os pontos críticos em relação à nota, pode-se aferir que o fator mais
preocupante é a atuação da secretaria e instalações sanitárias, pois os demais itens
apresentam avaliação satisfatória.
O público de pós-graduação possui um perfil diferenciado dos alunos da graduação.
Compreende pessoas em cargos de liderança nas empresas, e por este fator, se
tornam mais criteriosos e exigentes, e por consequência apresentam maior número
de críticas ao processo contratado.
A faculdade redigiu um plano de ação com as tratativas demandadas por todas as
fragilidades apontadas pela comissão. Este plano de ação foi encaminhado para a
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instituição parceira, e suas ações serão cobradas na visita seguinte.

6. DESENVOLVIMENTO
Para a construção do desenvolvimento deste relatório foram analisados o Projeto
Pedagógico Institucional - PPI, o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, os
Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPCs, Regimento da Faculdade SOCIESC de
Blumenau, os resultados da Avaliação Institucional (tanto interna quanto externa) e
demais pesquisas listadas anteriormente, além de documentos do sistema da
qualidade da Instituição.
A seguir são, então, apresentados os resultados obtidos no ano de 2017
considerando-se as 10 (dez) dimensões do SINAES que se inserem nos 5 Eixos
propostos pela CONAES, conforme figura a seguir.
Figura 20 - Eixos e dimensões do SINAES
Eixo I

Eixo II

Eixo III

Eixo IV

Eixo V

Planejamento e
Avaliação
Institucional

Desenvolvimento
Institucional

Políticas
Acadêmicas

Políticas de
Gestão

Infraestrutura
Física

Dimensão I

Dimensão II

Dimensão V

Missão e PDI

Ensino, Pesquisa e
Extensão

Políticas de
Pessoal

Dimensão VIII
Planejamento e
Avaliação
Institucional

Dimensão III

Dimensão IV

Dimensão VI

Comunicação com
a Sociedade

Organização e
Gestão

Dimensão VII
Infraestrutura

Responsabilidade
Social
Dimensão IX

Dimensão X

Atendimento ao
Discente

Sustentabilidade
Financeira

Fonte: SINAES / elaborado pela CPA, 2017.

Com a proposta de atender os indicadores do SINAES, a Faculdade SOCIESC de
Blumenau definiu e registrou no seu Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI,
41 (quarenta e um) objetivos com metas estabelecidas para o ano de 2017, os quais

propostos.
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são descritos a seguir, distribuídos em cada um dos Eixos, juntamente com as

Em cada um dos Eixos apresenta-se um balanço dos resultados, descrevendo-se as
potencialidades, fragilidades e recomendação de ações por parte da CPA para cada
um dos indicadores do respectivo Eixo.

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8 (Planejamento e Avaliação)

Nesta seção são apresentadas as principais informações relacionadas ao triênio
2015, 2016 e 2017, relativas à dimensão 8 – Planejamento e Avaliação, em
concordância com o PDI da Faculdade Sociesc de Blumenau, que contempla os
seguintes objetivos institucionais:

Objetivo 1. Aprimorar a performance dos Gestores Acadêmicos e Administrativos
bem como dos setores de apoio por meio da avaliação.
Análise dos dados e ações realizadas:

As propostas definidas no PDI estão implementadas e consolidadas através da
autoavaliação que é realizada a cada semestre para os cursos de graduação e a
cada disciplina para os cursos de pós-graduação lato sensu presencial.
Seus resultados são divulgados para professores, alunos e comunidade acadêmica
nos murais dos cursos, no mural eletrônico no portal do aluno e através de um
Boletim disponibilizado na página eletrônica da IES e nos murais das salas dos
professores. Os indicadores obtidos neste processo são utilizados como fomento
para as ações de melhoria continua a que a Faculdade se propõe.
A meta “Avaliar o desempenho docente e os cursos de graduação, na modalidade
presencial, pelos alunos” é cumprida conforme podem ser observados os resultados
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apresentados no item 5.3 deste relatório.

Objetivo 2. Promover a melhoria contínua nos processos de ensino e extensão por
meio da avaliação.
Análise dos dados e ações realizadas:

Os resultados obtidos na Avaliação Institucional geram relatórios quantitativos e
qualitativos, elaborados pelo grupo de apoio à CPA, sendo por eles analisados e
validados, que são encaminhados posteriormente à Direção da Faculdade para
tomar as providências necessárias visando atingir o objetivo de todo o processo que
é a contínua melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas na Instituição.

Objetivo 3. Dar publicidade ao processo de Autoavaliação Institucional.
Análise dos dados e ações realizadas:

A divulgação do período de execução do processo avaliativo e dos resultados das
avaliações ocorre em diversos momentos, conforme a periodicidade de ocorrência
da avaliação, coleta e análise dos dados, podendo ser divulgado anual, semestral,
trimestral ou mesmo mensalmente. O material utilizado e as formas que foram
utilizadas para esta divulgação foi detalhado no item 4.1 deste relatório.

Dentro do Eixo de Planejamento e Avaliação institucional, observou-se o pleno
atendimento de cada um dos três objetivos estipulados no PDI. O quadro 10 a
seguir, mostra um balanço do resultado dos processos de planejamento e avaliação
da Faculdade SOCIESC de Blumenau e dos objetivos e metas estabelecidas no PDI
para o ano de 2017, dentro de cada um dos indicadores estabelecidos para o Eixo I.

Quadro 10 - Balanço dos resultados do Eixo I

Evolução
institucional a
partir dos
processos de
Planejamento
e Avaliação
Institucional.

- Após cada resultado da Avaliação
Institucional, as questões são
analisadas pela CPA e Direção da IES
com intuito de planejar as mudanças e
investimentos necessários para atender
à demanda da comunidade acadêmica.
- A CPA promove reuniões para discutir
a ferramenta, avaliando todas as
questões que envolvem a aplicação e
validação da Autoavaliação Institucional.

Recomendação de
Ações

Fragilidades

-

-
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Potencialidades
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Indicadores

Autoavaliação
Institucional e
avaliações
externas:
análise e
divulgação dos
resultados.

Elaboração do
relatório de
autoavaliação.

- Os acadêmicos participam avaliando
todas as instâncias da IES, contribuindo
decisivamente para o crescimento da
qualidade que a comunidade acadêmica
deseja.

- Os resultados da Avaliação
Institucional são analisados em reunião
da CPA e divulgados na internet e em
murais espalhados pela instituição, nas
salas de aula, sala dos professores e
elevadores.
- Os coordenadores de curso também
apresentam os resultados das
avaliações em reuniões de colegiado e
reunião com líderes de turma. O boletim
da Avaliação Institucional é postado no
site e divulgado nos murais da
instituição.
- É feita a relação entre as melhorias
promovidas na instituição com as
fragilidades apontadas pelas avaliações
(que deram origem a essas melhorias).
Na elaboração do relatório é verificado o
alcance das metas pré-estabelecidas no
Projeto de Desenvolvimento
Institucional. É o documento que
viabiliza a comparação das metas
propostas com os resultados obtidos.

- É necessário atingir
um número maior de
participação dos
acadêmicos no
processo de Avaliação
Institucional,
promovendo ainda
mais ações de
divulgação desta
ferramenta.

- Incentivar a comunidade
acadêmica para a
participação no processo
de Autoavaliação
Institucional,
demonstrando a
relevância desta
ferramenta para a
implementação de
melhorias na instituição.

- As devolutivas
formais das
avaliações ao corpo
docente não ocorrem
em tempo hábil.

- Continuar promovendo
uma boa visibilidade dos
resultados das avaliações
institucionais.
- Melhorar a sistemática
de devolutiva dos
resultados dos docentes.

-

-

Fonte: elaborado pela CPA, 2017.
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Autoavaliação
Institucional:
participação
da
comunidade
acadêmica.

Em 2017/1 a média da
Instituição foi de
84,90% e em 2017/2
foi de 81,05%.
Resultado este inferior
a meta de 85% de
ISD.

- Reavaliar ações
estabelecidas para os
processos deficientes e
reformular mecanismos
de avaliação.
- Acompanhar o Plano de
Ação dos docentes que
obtiveram resultados
abaixo da meta de 85%.
- Acompanhar a abertura
e prazo de fechamentos
dos Relatórios de Ações
Corretivas (RACs).
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Processo de
Autoavaliação
Institucional.

- A política adotada pela Instituição para
a Avaliação Institucional busca
assegurar uma sistemática de avaliação
interna e externa, que contemple as
dimensões qualitativas e quantitativas,
vitais para o acompanhamento e o
aperfeiçoamento do modelo de gestão
atual.
- O processo de avaliação está bem
estruturado e de acordo com as metas
estabelecidas no PDI.
- Os processos de avaliação encontramse amadurecidos e seus resultados são
tratados de forma estratégica.
- A pesquisa é aplicada via sistema
acadêmico e é feito um
acompanhamento constante da
evolução de participação dos envolvidos
no processo.
- No decorrer do ano são realizadas
reuniões de análise crítica para o
levantamento dos setores e atividades
que não atingiram a meta e
posteriormente é aberto o Relatório de
Ação Corretiva (RAC) e plano de ação,
para que na próxima avaliação, haja
uma melhoria no indicador. O prazo
para o fechamento da RAC é de 90
dias.

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1 (Missão e Plano Institucional) e
Dimensão 3 (Responsabilidade Social da Instituição)
Nesta seção são apresentadas as principais informações relacionadas ao triênio
2015, 2016 e 2017, relativas às dimensões 1 – Missão e Plano Institucional e 3 –
Responsabilidade Social da Instituição em concordância com o PDI da Faculdade
Sociesc de Blumenau, que contempla os seguintes objetivos institucionais:

Objetivo 4. Difundir e consolidar a cultura da Instituição.
Análise dos dados e ações realizadas:

Com o objetivo de reforçar a missão, visão e valores da instituição, é realizado um
evento semestral, que é a Parada Obrigatória. Onde a gestão, mostra os resultados,
atualizando os colaboradores quanto aos principais acontecimentos da empresa.
Nesta oportunidade é realizada a homenagem aos colaboradores de acordo com os
critérios definidos pela gestão de pessoas. Os colaboradores são convidados
através de e-mails via comunicação interna para participarem de uma tarde
agradável recheada de informações, diálogo e reconhecimento.
Em 2016 foi iniciada a revisão da carta de valores da instituição. O processo foi
conduzido de forma participativa, abrangente e teve seu início em uma reunião de
Parada Obrigatória. Esse processo proporcionou um grande sentimento de
pertencimento e, assim, foi possível valorizar todas as pessoas envolvidas. Em um
segundo momento foram convidados os relatores da Parada Obrigatória e os
relatores dos encontros com os professores com o objetivo de definição de cinco
valores que representam a ideologia da organização. Era nítido o envolvimento das
pessoas e o comprometimento em não apenas escrever uma carta, mas sim relatar
o que de fato a instituição faz e quer. A nova carta de valores foi tornada pública no
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início de 2017.

Objetivo 5. Acompanhar sistematicamente o cumprimento dos Objetivos e Metas
Institucionais constantes no PDI.
Análise dos dados e ações realizadas:

O relatório da CPA é construído e legitimado pelos próprios integrantes da
Comissão, bem como alinhado à realidade institucional e idiossincrasias de cada
setor e dimensão. As reuniões de revisão do PDI auxiliaram muito no ajuste do foco
em atender as metas e objetivos estabelecidos pelo documento, bem como na
visualização e busca de melhoria nos processos. O monitoramento é controlado por
meio de reuniões entre coordenadores de curso e diretoria, Comissão Própria de
Avaliação, Núcleo Docente Estruturante e Colegiados de Cursos.
O aditamento do PDI contempla os objetivos e metas previstos para o período de
2016 a 2017. Dessa forma, este documento foi atualizado com o intuito de aproximar
suas propostas à realidade vivida pela IES. Está em fase de definição e elaboração,
junto à gestão da IES, o PDI com vigência 2018/2022. Entende-se que esta meta foi
atingida.

Objetivo 6. Revisar o PDI em função dos resultados obtidos nas avaliações.
Análise dos dados e ações realizadas:

Como dito anteriormente, o PDI da Faculdade foi aditado para o exercício 2016 e
2017, a fim de que as metas e objetivos fossem revistos e adequados à realidade da
instituição. Essas adequações foram resultado de reuniões de acompanhamento de
Avaliações Institucionais em âmbito de ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade
social e gestão. Além disso, a CPA tem também como base avaliações anteriores
externas, sejam de autorização ou de reconhecimento dos cursos presentes. Os
agentes envolvidos no processo de acompanhamento e avaliação dos resultados
são provenientes dos diversos setores da instituição.
Para o PDI com vigência 2018/2022, está sendo feito o levantamento de demandas
e iniciando o processo de definição das metas e elaboração do documento, junto à
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gestão da IES. Assim, compreende-se que esta meta foi alcançada.

Objetivo 7. Incentivar e mobilizar o corpo docente, discente e técnico administrativo
a desenvolver a responsabilidade social.
Análise dos dados e ações realizadas:

O comprometimento social da Faculdade está expresso em suas políticas de
extensão, destacando-se a seguinte política: o compromisso com a responsabilidade
social para a promoção da inclusão social, atuação para o desenvolvimento
econômico e social e a criação de mecanismos de defesa do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
A cada ano a instituição investe em ações e recursos para o fortalecimento dos
projetos e programas de extensão, buscando sempre a sistematização e sinergia na
produção e no desenvolvimento dos projetos de extensão visando a qualidade dos
mesmos.
Os projetos de extensão possuem como foco principal o atendimento a comunidade
enquanto que as atividades de extensão, em sua maioria, são atividades
desenvolvidas com os acadêmicos, não possuindo uma participação tão efetiva da
comunidade.
No ano de 2017 foram desenvolvidos 29 eventos de extensão (quadro 11) com
atividades voltadas a comunidade. Foram envolvidos 35 docentes, com a
participação de 70 acadêmicos, beneficiando cerca de 2400 pessoas da
comunidade.

E Agora Vereador?

4

06/04/2017

120

Hora do Planeta

1

25/03/2017

N.A.

Declara Ibes

8

15/04/2017

25

00:30

05/05/2017

150

Apresentação Dia da Dança
Coletivo Lixo Zero
Exposição Fotográfica - Inefável Art- Gabriela Paula
Gonçalves
Exposição Fotográfica - Projeto Blumenau - Centro Vivo

6

11/06/2017

200

240

30/06/2017

N.A.

264

30/06/2017

N.A.

Exposiição Fotográfica - Aline Herena Kuhnen

40

02/06/2017

N.A.

Teatro - A Herança

1

29/05/2017

100

Apresentação Musical

00:30

30/05/2017

150

Apresentação de Danças Árabes

00:30

31/05/2017

100

Apresentação Musical

00:30

01/06/2017

100

1

02/06/2017

150

Apresentação Cultural - Willy Wurst
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Qtde.
Pessoas
130
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Quadro 11 - Eventos de Extensão realizados em 2017
Carga
Palestra / Evento
Data
Horária
Por que Precisamos de Feminismo?
4
24/03/2017

Curso de Oratório 2017-1

20

29/04/2016

30

Curso de Oratório Câmara Mirim de Massaranduba 2017-1

20

28/03/2017

20

Narrativas Femininas no Cinema

1

01/04/2017

30

Aula Magna do Curso de Direito 2017-1

8

10/03/2017

350

Tribunal Pedagógico de Júri Temático
Visita Técnica - Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina e Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Redução no Uso do Papel Pelos Professores

4

30/10/2017

100

8

03/05/2017

25

8

13/10/2017

N.A.

Sociologia e Direito

4

20/03/2017

160

Tribunal Pedagógico de Júri Simulado
XI - Seminário de Projetos de Iniciação Científica e
Extensão do Curso de Direito IBES SOCIESC
XII Seminário de Projetos de TCC (Trabalho de Conclusão
de Curso)
Visita Técnica - Rio de Janeiro (Curso de Direito)

4

18/12/2017

100

2

08/12/2016

10

2

16/11/2017

20

30

31/10/2017

30

2

27/09/2017

43

4

18/07/2017

27

12

06/09/2017

198

Aula de Apresentação do Curso de Direito
Encontro de Formação - Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Gaspar - SC
XIV Jornada Acadêmica do Curso de Direito Unisociesc
Fonte: Ensino, 2017

Considerando as ações e os resultados alcançados, entende-se que o objetivo
previsto para o ano de 2017 foi totalmente alcançado.

Objetivo 8. Assegurar o atendimento às políticas e regulamentos que regem os
programas de financiamento e de bolsas de estudos com vistas a promover o
acesso a alunos carentes à instituição.
Análise dos dados e ações realizadas:

A instituição atendeu em 2017 a 219 alunos através de bolsas de estudos e/ou
financiamentos, sendo 154 alunos beneficiados com bolsa PROUNI, 26 alunos com
financiamento pelo FIES, 14 bolsas do programa UNIEDU, 05 bolsas para Extensão
e 20 bolsas de Pesquisa com recursos da própria instituição. Considerando as ações
e os resultados alcançados, entende-se que o objetivo previsto para o ano de 2017
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foi totalmente alcançado.

Objetivo 9. Desenvolver atividades institucionais focadas na Responsabilidade
Social.
Análise dos dados e ações realizadas:

As ações realizadas durante o ano de 2017 visando atender ao objetivo proposto e
as metas estabelecidas permitiram que diversos projetos fossem realizados.
Evidencia-se assim através da tabela, os projetos desenvolvidos em todos os
Programas Institucionais existentes.
Para cada uma das demais metas estabelecidas, no mínimo 1 (um) projeto ou ação
foi realizado, conforme pode ser evidenciado no quadro a seguir, superando a meta
do objetivo proposto.
Quadro 12 - Projetos e Ações de Responsabilidade Social - 2017
Projeto ou Ação

Área

Plantão Psicológico / Clínica de Psicologia
Inclusão Social

Núcleo de Práticas Jurídicas
Escola de Pais

Meio Ambiente

3R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar / a Hora do Planeta /
Coletivo Lixo ZERO
ECOS
Dia da Dança / Exposição Fotográfica – Centro VIVO

Produção Artística e Cultural
Teatro – a Herança
Projeto EMPATIA
Direitos Humanos e Igualdade
Étnico- racial

Feminismo pra que?
Núcleo de Práticas Jurídicas
Fonte: Ensino, 2017

Objetivo 10. Realizar cursos de extensão conforme as características da região.
Meta: 25 cursos
Análise dos dados e ações realizadas:
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A Faculdade SOCIESC ofertou 07 cursos de extensão à comunidade blumenauense

Quadro 13 - Cursos de Extensão - 2017

CARGA
HORÁRIA

PERÍODO DE
OCORRÊNCIA

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

12 HORAS

20 a 22/02/2017

18

8 HORAS

24/09/2017

14

Técnicas de apresentação e oratória

12 HORAS

31/03 e
01/04/2017

14

Gestão de Compras, Suprimentos e
Negociação com Fornecedores

16 HORAS

06 e 07/07/2017

12

Excelência no atendimento ao cliente

08 HORAS

24 e 25/04/2017

12

Gestão de Projetos

16 HORAS

20 a 24/02/2017

07

Gestão de Compras, Suprimentos e
Negociação com Fornecedores

08 HORAS

24 e 25/03/2017

23

CURSO
Liderança, Comunicação, Trabalho em
Equipe e Solução de Conflitos.
Indicadores de Desempenho da área de
Compras

Fonte: Ensino, 2017

Objetivo 11. Atender à demanda regional por novos cursos de graduação, na
modalidade presencial.
Meta: Protocolar 01 curso novo
Análise dos dados e ações realizadas:

A instituição protocolou em 2017 o processo 201712988, solicitando a autorização
para o curso de Medicina Veterinária. Considerando isto, entende-se que a meta foi
alcançada.

Objetivo 12. Atingir o número previsto de alunos matriculados na Graduação, em
cursos presenciais, em função do aumento da oferta de cursos e vagas.
Meta: 930 alunos
Análise dos dados e ações realizadas:

Em 2017 ocorreu maior investimento nas ações de Marketing e também

disponibilização de espaço para a Secretaria Municipal da Educação promovendo
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diversas ações para a captação de alunos, tais como visitas nas escolas,
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reestruturação do Setor de Relacionamento com o Mercado. Foram promovidas

palestras e reuniões, visita nos refeitórios das empresas da região, eventos no
centro da cidade de Blumenau, ações de integração no Parque Municipal Ramiro
Ruediger, firmados convênios com diversas empresas de Blumenau, envio de
material de campanha para mais de 80 empresas na cidade e desenvolvimento de
dois vestibulares, um deles denominado Vestibular Solidário, com oferta de bolsa
estudantil. Além disso, houve também uma ação mercadológica chamada de Milhas
do Conhecimento, de forma a promover parcerias com as indústrias da região.
Houve campanha publicitária em mídias eletrônicas, impressas e digitais.
Os coordenadores também trabalharam em conjunto para a captação de alunos
entrando em contato com os candidatos e recebendo-os pessoalmente na instituição
para tirar dúvidas e falar sobre os cursos. Internamente o corpo administrativo e
docente também agiu de forma a minimizar a evasão de alunos. Cada requerimento
solicitando trancamento ou desistência do curso é cuidadosamente analisado e, em
determinados casos, o aluno é chamado pelo SAOEP para conversar e verificar se
não há alternativas viáveis para evitar a saída do acadêmico.
Conforme dados gerados pelo sistema acadêmico, constatou-se que em dezembro
de 2017 haviam 1176 alunos matriculados, atendendo dessa forma, a meta
estipulada.

Objetivo 13. Atingir o número previsto de turmas em cursos de Pós-graduação, em
nível de especialização.
Meta: 19 turmas
Análise dos dados e ações realizadas:

Em 2017, os cursos de pós-graduação lato sensu presenciais que foram iniciados
tiveram continuidade com suas turmas. No computo geral considera-se a meta
alcançadas visto que 21 cursos fecharam o ano de 2017 em funcionamento, e suas
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turmas terão continuidade no cronograma de 2018.

Objetivo 14. Atingir o número previsto de alunos matriculados na Pós-graduação
Lato Sensu, em função do aumento da oferta de cursos e vagas.
Meta: 580 alunos
Análise dos dados e ações realizadas:

Em 2017 a Faculdade alcançou 525 matrículas nos cursos de pós-graduação lato
sensu presenciais, em turmas ativas. Desta forma, a IES atendeu 90,5% da meta
estabelecida. Observa-se o esforço da instituição em atender a meta, a partir das
ações propostas no relatório do ano anterior. Entre elas o reforço da equipe
comercial e a possibilidade de captação até a quarta disciplina dos cursos em
andamento.

Dentro do Eixo de Desenvolvimento Institucional, observou-se o atendimento de
cada um dos onze objetivos estipulados no PDI. O quadro 14, a seguir, mostra um
balanço dos resultados alcançados pela Faculdade SOCIESC de Blumenau, dentro
de cada um dos indicadores estabelecidos para o Eixo II.
Quadro 14 - Balanço dos resultados do Eixo II

Missão
institucional,
metas e
objetivos do
PDI.

- O Projeto de Desenvolvimento
Institucional está focado na missão:
Contribuir para o Desenvolvimento
Humano e da Comunidade por meio da
Educação e da Inovação Tecnológica.
Dessa forma diversas ações como
Projetos de Extensão, Pesquisa e
Ensino são pensadas e alinhadas à
Missão Institucional. Vale destacar que
essa preocupação é inerente a função
dos integrantes do CONSEPE, que
avaliam a aprovação de Projetos de
Cursos. Os Projetos Pedagógicos de
Curso possuem a missão alinhada ao
perfil profissiográfico adequado com os
resultados e metas a serem alcançados
com base no PDI.

Coerência
entre o PDI e
as atividades
de ensino de
graduação e
de pósgraduação.

- O conteúdo dos projetos de curso,
sejam em nível de graduação e ou pósgraduação, tem sua estrutura alinhada
com o PDI. Para tanto, os cursos
utilizam práticas que desenvolvam o
aluno para atuar junto à sociedade, seja
por meio de atividades como trabalhos
interdisciplinares, eventos, visitas
técnicas, palestras e métodos de
aprendizagem ativa.

Fragilidades

Recomendação de
Ações
- Recomenda-se que nas
reuniões de CONSEPE
possam ser exploradas as
Dimensões, agora
legitimados como Eixos
do SINAES. Outrossim, é
importante que a CPA
tenha em suas pautas o
foco nos Eixos, bem
como uma relação de
interdependência entre os
outros comitês, como
colegiados, núcleo
docente estruturante,
coordenações. Isso é
relevante perante a ação
dos professores nas
práticas de ensino,
pesquisa e extensão.

- Dependendo o
contexto da disciplina,
por ter um caráter
mais objetivo ou
subjetivo, faz-se
necessário rever
constantemente
processos de ensinoaprendizagem. À
medida que são

- Continuar explorando
em formações docentes
discussões sobre
métodos e práticas de
ensino, bem como
reuniões e conversas
entre pares para manter
um bom nível de
aprendizagem.
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Potencialidades
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Indicadores

identificadas
adaptações a serem
realizadas nas
atividades dos cursos
é preciso identificar o
tempo adequado de
forma a não prejudicar
o aluno.

Coerência
entre o PDI e
as atividades
de
pesquisa/inicia
ção científica,
tecnológica,
artística e
cultural.

- Atividades de pesquisa e iniciação
científica e tecnológica são reforçadas
em toda rede por meio de periódicos
científicos, no caso, a Revista
Interdisciplinar Científica Aplicada,
classifica no sistema Qualis da CAPES,
e a Revista de Extensão e Iniciação
Científica da SOCIESC, que promove a
divulgação das produções acadêmicas
dos cursos vinculados à rede, seguindo
a lógica de avaliação blind review.
- Além disso, editais vinculados ao
Núcleo de Extensão e ao Núcleo de
Pesquisa com programa de bolsas para
docentes e discentes reforçam a
preocupação da instituição com esse
tipo de atividade.
- O EnEIC também contribui para
formação e estimula a pesquisa.
- Quanto às atividades artísticas e
culturais, ocorrem em diversos
momentos: seja durante a semana de
integração dos calouros com a gincana
com provas culturais, ou apresentações
de artistas que queiram expor seus
trabalhos no espaço cultural da

- Como são muitas
ações em diversos
dias, fica difícil
controlar e catalogar a
ocorrência em virtude
de que essas
apresentações
dependem da agenda
e disponibilidade dos
artistas.

- Em projetos em que se
identifica um grande
retorno, sugere-se manter
e realizá-los com maior
frequência, ao passo que
também podem haver
novas práticas de
extensão caso se
identifiquem
oportunidades.
- Aumentar a divulgação
dos cursos de extensão
(capacitação empresarial)
através das seguintes
ferramentas: redes
sociais, sms, whatsapp,
e-mail marketing.

- Reforçar a divulgação
das ações realizadas na
instituição por meio de
email marketing, sms site
e redes sociais.
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Coerência
entre o PDI e
as práticas de
extensão.

- Os projetos de extensão são
efetuados de forma institucional em
programas vinculados a bolsa de
estudos, projetos dentro dos cursos de
graduação e entre outras práticas de
forma a atender a demanda da
comunidade. Percebe-se que as
práticas refletem no comportamento e
participação de discentes, docentes e
técnico-administrativos. Além disso,
muitas das práticas são ações que terão
impacto direta ou indiretamente na
sociedade.
Houve um aumento na parte de
divulgação das atividades,
principalmente em meio eletrônico ou
com ações de relações públicas
envolvendo a mídia local.
A IES também realiza anualmente o
EnEIC – Encontro de Extensão e
Iniciação Científica, em que professores
e alunos podem desenvolver atividades
e submeterem para avaliação.

- Apesar do aumento
significativo, algumas
ações possuem
duração de um
semestre e outras são
contínuas. Essa
realidade pode ser
encarada por duas
vertentes: uma de que
a continuidade de
determinados projetos
de extensão ganha
força e os mesmos se
transformam ao longo
do tempo. A outra de
que diferentes práticas
não institucionalizam
determinada atividade,
mas ao mesmo tempo
flexibilizam o espaço
para o
desenvolvimento de
novas práticas.
- Cursos de extensão
voltados à
comunidade de
acordo com as
necessidades
levantadas
(capacitação
empresarial)
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- São oferecidos cursos de capacitação
dos professores em modalidade
presencial e virtual.

- Ações sustentáveis são exploradas em
atividades de extensão, sejam elas
voltadas ao meio ambiente, como:
projeto VIVAS, Bolsas de Extensão,
Bolsas de Estudos Art. 170 e 171,
Projetos Interdisciplinares, Semanas
Acadêmicas e demais ações isoladas.
- A instituição dispõe em seus espaços
de convivência de um espaço próprio e
equipado para apresentações e
manifestações artísticas.

- Reforçar e deixar
transparecer mais que
os projetos estão em
alinhamento com a
missão da instituição e
por consequência ao
PDI.

- Reforçar divulgação das
ações para os principais
stakeholders por meio de
email, sms, site, redes
sociais, murais, entre
outros canais.

Coerência
entre o PDI e
as ações
institucionais
voltadas para
o
desenvolvimen
to econômico
e social.

- Diversas atividades ocorrem em
função da formação cidadã do aluno,
em sua prática profissional, com vistas à
sociedade. Tem-se exemplos como o
Declara SOCIESC ligado ao curso de
Ciências Contábeis. Núcleo de Práticas
Jurídicas e Mutirão do PROCON,
envolvidos no curso de Direito.
- Ações de conscientização dos cursos
de Publicidade e Propaganda e
Jornalismo. Clínica de Psicologia para
realização de estágios e atendimento à
comunidade.
- Interdisciplinares que diagnosticam o
ambiente organizacional e fazem
propostas de melhorias, vinculados ao
curso de Administração. A execução de
interdisciplinares que envolvam os
desafios do mercado e impactos sociais
gerados pelas organizações.
- Gincana dos calouros possui uma
ação que envolve a busca de recursos
para doações a entidades não
governamentais.

- Cursos possuem
ações isoladas e
poderiam promover
mais ações integradas
de forma a ampliar
mais o contexto da
interdisciplinaridade,
transdisciplinaridade e
multidisciplinaridade,
fortemente presentes
nos cursos da
instituição.

- Manter a frequência das
reuniões da coordenação
em 2018 e alinhar
algumas atividades
intercursos quando
possível e oportuno.

Coerência
entre o PDI e
ações de
responsabilida
de social:
inclusão
social;

- Nas atividades dos cursos são
explorados temas como
responsabilidade social em disciplinas
específicas e como temas recorrentes
ao longo do programa.
- A instituição no momento possui
alunos com limitação auditiva e física.
Mas que são totalmente independentes
e a instituição consegue atendê-los em
suas necessidades. Para tanto, caso
haja necessidade, há no quadro a
professora Amanda Lang, que possui
especialização em educação inclusiva,
especialização em
neuropsicopedagogia, intérprete de

- Até o momento a
instituição não
recebeu nenhum
aluno com limitações
mais severas. Seria
necessário avaliar
como se daria esse
processo na prática.

- Manter cuidado e
preocupação com o bemestar do próximo, para
que se sinta parte
integrante da instituição.
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Coerência
entre o PDI e
as ações
institucionais
no que se
refere à
diversidade, ao
meio ambiente,
à memória
cultural, à
produção
artística e ao
patrimônio
cultural.
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instituição. A IES possui projeto de
extensão voltado à “Cultura e
Comunidade”. A cultura muitas vezes é
objeto de estudo em trabalhos
interdisciplinares no curso de
Comunicação. Vale destacar que
durante as semanas acadêmicas
ocorrem também apresentações
artísticas de música, arte, teatro, dança
e etc. Visitas que alunos realizam a
museus ou galerias de arte ou outros
órgãos afins.

língua de sinais com proficiência
reconhecida pelo MEC.
- Quanto à estrutura, a IES dispõe de
acessibilidade quanto a parte
arquitetônica, bem como elevadores,
rampa de acesso, piso podotátil, placas
em braile, banheiro adaptado.
- A instituição dispõe de uma
impressora em braile e, no mercado, já
se encontram diversas plataformas e
apps abertos que facilitam a
comunicação e uso de materiais
didáticos.
- A instituição previu em sua estrutura
um laboratório de acesso livre para
público interno e externo.
- Diversas ações e projetos de extensão
e interdisciplinares envolvem como
tema de fundo a responsabilidade social
e a inclusão social.
- De forma também a incluir o aluno, a
instituição oferece parceria para bolsas
com recursos públicos e próprios.

Coerência
entre o PDI e
ações
afirmativas de
defesa e
promoção dos
direitos
humanos e
igualdade
étnico- racial.

- São trabalhadas em disciplinas
específicas, como Introdução às
Ciências Sociais e Política, Teoria da
Cultura, Filosofia, Ética e
Responsabilidade Social, conteúdos
vinculados à promoção dos direitos
humanos. Além disso, em atividades
isoladas como as Interdisciplinares
podem ser trabalhadas questões
relativas a esta temática.
Existem projetos de extensão, como o
“Projeto Empatia”, que trabalha essa
vertente.
Ações como palestras e ou mesas
redondas com representantes de
grupos em prol dos direitos humanos.
Essa ação ocorre concomitante à
celebração interna e externa do Dia da
Consciência Negra

- Poderiam ocorrer
mais exposições nas
áreas de convivência
da instituição.

- Buscar, junto aos
coordenadores e
professores, a exposição
dos trabalhos realizados
nos cursos que envolvam
essa temática.

Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2 (Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão),
Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade) e
Dimensão 9 (Políticas de Atendimento ao Discente)

Extensão), Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade) e Dimensão 9 (Políticas de
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2015, 2016 e 2017, relativas às dimensões 2 (Políticas para o Ensino, Pesquisa e
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Nesta seção são apresentadas as principais informações relacionadas ao triênio

Atendimento ao Discente) da Instituição em concordância com o PDI da Faculdade
Sociesc de Blumenau, que contempla os seguintes objetivos institucionais:

Objetivo 15. Ofertar um percentual da carga horária total dos cursos de graduação
presenciais reconhecidos na modalidade a distância
Meta: 15%
Análise dos dados e ações realizadas:
A Faculdade SOCIESC de Blumenau ofertou em torno de 360 disciplinas em 2017.
Dessas, 188 em 2017/1 e 172 em 2017/2. No ano, foram ofertadas 42 disciplinas em
EaD, sendo 22 em 2017/1 e 20 em 2017/2, totalizando 12% da carga horária
ofertada.

As disciplinas estavam entre as disponíveis pela rede SOCIESC. As

coordenações indicaram as disciplinas a serem ofertadas em seus cursos. Para que
o indicador melhore em 2018, já foi solicitado ao setor de EAD para inclusão de
novas disciplinas a serem ofertadas. Neste sentido, a IES ficou muito próximo de
atingir a meta estipulada.

Objetivo 16. Disponibilizar o material didático das disciplinas dos cursos de
graduação via WEB.
Análise dos dados e ações realizadas:
A partir do ano 2017 a IES começou a trabalhar com um nosso sistema acadêmico
para a gestão de suas matrículas. Este sistema acadêmico possui uma
funcionalidade no portal do professor que possibilita a publicação de materiais em
word, pdf, ppt, que são disponibilizados por turma. Os alunos conseguem acessar
este material através do portal do aluno, de forma on-line a qualquer tempo durante
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o período letivo.

Objetivo 17. Manter a integração dos cursos de pós-graduação aos cursos de
graduação da instituição.
Análise dos dados e ações realizadas:
Conforme contato com o departamento de Pós-graduação, 100% dos cursos de pósgraduação estão integrados com a graduação, conforme apresentado no Erro!
onte de referência não encontrada..
Quadro 15 Correlação dos cursos de Pós-graduação com os cursos de Graduação

Curso de Pós-Graduação

Curso de Graduação relacionado

Pós-Graduação Em Eng. de Segurança do Trabalho
Pós-Graduação Em Eng. Produção - Ênf. Lean Manuf.
MBA em Gestão Comercial
MBA em Gestão Empresarial

Administração e Processos Gerenciais

MBA em Gerenciamento de Projetos
MBA em Gestão de Comércio Exterior e Negócios
Internacionais
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas:
Desenvolvimento Humano de Gestores
MBA em Gestão Financeira: Controladoria e Auditoria

Ciências Contábeis

MBA em Marketing

Comunicação Social - Publicidade e
Propaganda

Pós-Graduação Em Eng. Qualidade - Ênf. Processos
Pós-Graduação em Engenharia de Qualidade

Engenharia Civil

MBA em Direito: Civil e Processual Civil
LLM em Direito: Empresarial

Direito

MBA em Direito: Tributário
Pós-Graduação Em Psicologia Hospitalar e da Saúde
Psicologia Organiz. do Trabalho

Psicologia

Pós-Graduação Em Engenharia de Software

Sistemas para Internet

Pós-Graduação Em Engenharia de Suprimentos

Logística

Fonte: Ensino, 2017.

Conforme se pode perceber, todos os cursos de pós-graduação têm aderência com
algum curso de graduação da instituição. Neste sentido a meta foi integralmente
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alcançada.

Objetivo 18. Contribuir para a melhoria do ensino por meio da Iniciação Científica.
Análise dos dados e ações realizadas:

Para fomentar a Iniciação Científica na Faculdade SOCIESC de Blumenau, existe
uma professora doutora com carga horária dedicada à coordenação de pesquisa,
bem como demais docentes com carga horária paga para elaboração e orientação
de projetos. Para os discentes, existem diferentes tipos de bolsas de estudo para o
estímulo à participação nos projetos relacionados aos grupos de pesquisa da
instituição.
A Iniciação Científica conduz à formação da atitude científica do estudante que se
reflete no desempenho de um profissional capacitado a enfrentar os novos desafios,
tônica de um mundo globalizado e competitivo. A Iniciação Científica possui
regulamento próprio a ser seguido na execução de todos os seus projetos. A
Iniciação Científica é operacionalizada na Instituição por meio de grupos de
pesquisa. Os grupos estão distribuídos entre as áreas afins dos cursos de
graduação. A maioria desses grupos é registrada na Diretoria dos Grupos de
Pesquisa e Diretório de Instituições/ CNPQ.
No ano de 2017 tivemos 10 projetos. Destaca-se, ainda, que a IES mantém
infraestrutura física adequada para a realização dos trabalhos de Iniciação
Científica. Entende-se, dessa forma, que a meta alcançada.

Objetivo 19. Incentivar o desenvolvimento de Projetos de Iniciação Científica.
Análise dos dados e ações realizadas:

Em 2017, houve 02 bolsas de pesquisa do artigo 171, vinculadas à IC, das quais
uma de Psicologia e uma de Administração, sob orientação de professores desses
respectivos cursos.
No ano de 2017, também continuaram em andamento os projetos vinculados ao
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continuidade iniciada em 2016. Entende-se, dessa forma, que a meta alcançada.
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CNPQ. Com relação a esses, todos os projetos desenvolvidos em 2017, foram uma

Objetivo 20. Publicar em periódicos ou apresentar trabalhos em congressos com a
devida publicação nos Anais dos mesmos, resultado dos projetos de iniciação
científica e da pesquisa.
Análise dos dados e ações realizadas:

Houve 02 bolsas de pesquisa do artigo 171, vinculadas a IC, das quais uma de
Psicologia e uma de Direito, sob orientação de professores desses respectivos
cursos. Iniciaram, também em 2017, mais 5 novos projetos de Iniciação Científica.
Projetos, esses, na área de Gestão, Comunicação, Direito, Psicologia e Engenharia.
Os projetos iniciaram com um professor responsável por cada um dos projetos e um
bolsista (aluno) vinculado a cada um dos projetos. Entende-se, desta forma, que a
meta foi alcançada.
No ano de 2017 tivemos 1 artigo publicados em congressos nas áreas de Gestão e
Direito. Obtivemos 7 artigos publicados em periódicos nacionais classificados no
Qualis Capes na área de Gestão. Sendo assim a meta foi completamente atingida.

Objetivo 21. Divulgar para a comunidade acadêmica os projetos de Iniciação
Científica desenvolvidos no IBES
Análise dos dados e ações realizadas:

Como forma de divulgação da sua produção, a IES institucionalmente realizou em
2017 o III Encontro de Extensão e Iniciação Científica – EnEIC, estando configurado
como uma Semana de Iniciação Científica, na qual são convidados docentes,
discentes, egressos e comunidade externa a submeter suas produções, bem como a
participação na apresentação dos trabalhos aprovados.
Foram divulgados aos professores pesquisadores a possibilidade de submissão de
artigos em periódicos nacionais, disponíveis conforme classificação realizada pelo
Qualis Capes para cada área de atuação dos cursos da IES.
Outra forma de divulgação são as revistas científicas da própria instituição: a Revista
Interdisciplinar Aplicada (RIC@), que, numa perspectiva interdisciplinar das áreas do
trabalhos de

discentes,

docentes,

pesquisadores e

convidados e contribui com pesquisas de todos os níveis. A revista está classificada
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divulga
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conhecimento,

no Qualis como B3 para as áreas de Administração Pública e de Empresas,
Ciências Contábeis e Turismo; classificação B4 para área de Ciências Ambientais,
Geografia, Interdisciplinar e Psicologia; e classificação B5 para as áreas de
Comunicação e Informação e Filosofia.
Em relação à Revista REIS, todo o corpo docente divulga e estimula constantemente
os discentes à elaboração de artigos científicos e sua publicação. Aos poucos os
alunos estão incorporando essa prática da pesquisa e usufruindo dos benefícios da
publicação em meios científicos. Não foram publicados artigos na revista Reis de
alunos e professores da IES, os professores priorizaram revistas classificadas no
Qualis, pois é interessante para a pesquisa institucional que o corpo docente
publique em periódicos fora da instituição.
Com relação ao EnEIC os alunos de Administração apresentaram 29 projetos de
pesquisa que foram analisados pelos avaliadores e todos foram aprovados para a
próxima etapa. Os alunos do curso de Psicologia apresentaram 11 artigos resultado
do trabalho desenvolvido com seus respectivos orientadores em estágios do curso
de Psicologia. Os alunos de Ciências Contábeis apresentaram 18 projetos de
pesquisa que foram analisados pelos avaliadores e todos foram aprovados para a
próxima etapa. Os resultados foram satisfatórios e contou-se com a presença de
alunos destes cursos envolvidos nas apresentações. Obteve-se resultados de
projetos sendo publicados em periódicos nacionais e em eventos institucionais.
Dessa forma, entende-se que a meta totalmente alcançada.

Objetivo 21: Reforçar a Extensão como prática universitária, ofertando ou mantendo
Projetos de Extensão, distribuídos entre os 3 (três) Programas Institucionais de
Extensão
Análise dos dados e ações realizadas:

A efetiva integração da Faculdade SOCIESC de Blumenau com a sociedade, com os
segmentos da comunidade em suas mais diferentes formas de organização, ocorre

e interativo por meio da relação institucional com a comunidade, ou seja, prática
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Por isso, a extensão universitária é um desafio constante, em um processo dinâmico
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através da extensão de suas atividades e no exercício da responsabilidade social.

acadêmica que interliga a IES nas suas atividades de ensino e pesquisa com as
demandas da comunidade. Desta forma, possibilita a formação do profissional
cidadão e abriga cada vez mais espaço de produção do conhecimento para a
melhoria da sociedade.
Compreendida na instituição como atividade vinculada ao ensino e da pesquisa, a
extensão assume conotação pedagógica, propiciando um processo ensinoaprendizagem mais efetivo, e, consequentemente, uma relação comunitária de
caráter educativo assumindo, portanto, o papel de ser fundamental para o
cumprimento da missão educacional.
Para manter o alinhamento com as Políticas e Diretrizes de Extensão, as atividades
extensionistas agrupam-se nos seguintes programas institucionais: Cultura e
Comunidade; Tecnologia; Educação e Conhecimento.
Os projetos de extensão são avaliados levando-se em consideração a área temática
de cada curso, relevância para a comunidade, aplicabilidade, sustentabilidade e
efetiva implementação dos mesmos, com os respectivos relatórios e registros na
extensão.
A extensão na Faculdade SOCIESC tem como base a concepção atualizada da
Política Nacional de Extensão Universitária, documento no qual a extensão é assim
definida: “A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação
transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de mãodupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na
sociedade, a oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico”
(FORPROEX, 2012, p. 8).
A Faculdade SOCIESC de Blumenau desenvolveu os seguintes projetos de
extensão, atividades e eventos envolvendo a comunidade, e vinculados aos cursos
de graduação:
 Curso de Retórica Aplicada à Academia Universitária e à Comunidade
 Núcleo de Prática Jurídica: Escritório Modelo de Advocacia;
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 Projeto VIVAS;
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 Mutirão de Conciliação do PROCON;

 3 R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar;
 Natal Solidário;
 Gincana Solidária;
 Projeto EMPATIA;
 Projeto ECOS;
 Coletivo Lixo ZERO;
 Escola de PAIS;
 Clínica Escola de PSICOLOGIA;
 World Business – Restaurantes;
 Plantão Psicológico.
Os cursos de graduação ampliaram o número de projetos de extensão por meio das
atividades vinculadas aos Programas Institucionais como Cultura e Comunidade;
Tecnologia; Educação e Conhecimento. Desta forma, a CPA registra que as metas
estipuladas para este objetivo no ano de 2017 foram totalmente atingidas.

Objetivo 22. Manter uma efetiva interação na comunicação entre a Comunidade
Interna e Externa e a Instituição.
Análise dos dados e ações realizadas:

Através da Ouvidoria, muitas questões relacionadas a alunos e à comunidade
externa são solucionadas evitando que certos casos se transformem em problemas
maiores. Os serviços de Ouvidoria são divulgados para os alunos através do site e
de informativos colados nas salas de aula e murais da instituição.
No ano de 2017, a Faculdade SOCIESC de Blumenau teve 19 registros de Ouvidoria
que foram devidamente tratados e solucionados dentro dos parâmetros exigidos
conforme normas do Sistema da Qualidade. Os investimentos no ano de 2017, no
que tange aos aspectos relacionados à infraestrutura física, laboratórios, biblioteca,
foram positivos, mas o que aumentou o número de registros foi a mudança da
ferramenta de Avaliação Institucional e a mudança de sistema acadêmico, mas
mesmo assim todos os problemas foram solucionados com presteza e levando em
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consideração o contexto de cada ouvidoria.

A fanpage do facebook da IES também é uma ótima ferramenta de interação com os
alunos, através da qual alguns posts de divulgação desenvolvidos atingem tanto a
acadêmicos quanto a comunidade externa. O site da Faculdade SOCIESC de
Blumenau representa também, além de fonte de informações sobre a instituição
como um todo, um instrumento de divulgação de eventos e ações realizadas pela
IES. Alguns representantes da instituição participam de entrevistas em TV, rádio e
para revistas, ocasiões nas quais são questionados sobre eventos ocorridos dentro
da IES.
Com base no que foi informado, compreende-se que esta meta foi superada.

Objetivo 23. Incrementar a relação da Instituição com a comunidade externa
Análise dos dados e ações realizadas:

Os cursos de graduação da Faculdade SOCIESC de Blumenau mantêm um
Conselho Empresarial com o intuito de discutir e trocas informações com as
empresas de renome dentro da área de estudo de cada curso permitindo que o
direcionamento do curso, enquanto estrutura e grade, venha de encontro com as
necessidades reais e atuais do mercado de trabalho.
Em 2017, todos os cursos realizaram as reuniões de Conselho Empresarial. O NPJ
atendeu 446 pessoas em 2017, a Clínica de Psicologia também se manteve ativa
atendendo 89 pessoas da comunidade blumenauense.
Além do que foi descrito nos resultados e observações para a meta anterior, vale
destacar que os projetos da IES na Comunidade e o Mutirão do PROCON também
continuam dando muita visibilidade aos eventos que a instituição promove e
fortalecem assim os laços da IES com a comunidade externa. Entende-se, assim,
que a meta foi superada.
A participação de docentes e técnico-administrativos nos conselhos, associações e
órgãos de classe se deu por meio da participação nos núcleos setoriais da
Associação Empresarial de Blumenau (ACIB), nos quais a Faculdade SOCIESC de
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Blumenau tem representantes nos núcleos de Inovação, de Escolas de Educação

Objetivo 24. Garantir condições para a matricula de alunos carentes
Análise dos dados e ações realizadas:

A instituição atendeu em 2017 a 219 alunos através de bolsas de estudos e/ou
financiamentos, sendo 154 alunos beneficiados com bolsa PROUNI, 26 alunos com
financiamento pelo FIES, 14 bolsas do programa UNIEDU, 05 bolsas para Extensão
e 20 bolsas de Pesquisa com recursos da própria instituição. Considerando as ações
e os resultados alcançados, entende-se que o objetivo previsto para o ano de 2017
foi parcialmente alcançado.
Objetivo 25. Consolidar o Programa de Acompanhamento de Egressos
Análise dos dados e ações realizadas:

Em 2017, os egressos foram convidados a participarem das Semanas Acadêmicas
para falar, no formato de mesa redonda, sobre o mercado de trabalho e formação
recebida aos alunos que estão com seu curso em andamento. O Conselho
Empresarial também participa desses eventos com intuito de trazer informações de
mercado ao público discente.
Como forma de acompanhar a vida profissional dos alunos formados, os
coordenadores fazem contatos com grande parte de seus egressos, buscando saber
da sua inserção no mercado de trabalho e ascensão profissional após a formação.
São ofertadas aos egressos, através de e-mail marketing e das redes sociais, cursos
de capacitação profissional e de pós-graduação ofertados pela Faculdade SOCIESC
de Blumenau, bem como, pela FGV. Todos os egressos são beneficiados com 10%
de desconto nos cursos de pós-graduação. Entende-se, desta forma, que a meta foi
atingida.

Objetivo 26. Ofertar programas para a melhoria do desempenho acadêmico dos
alunos
Análise dos dados e ações realizadas:
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sendo implantado um software de nivelamento (Adapti) com características de
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A partir do segundo semestre de 2016 houve uma evolução tecnológica significativa,

gamificação. Esta é uma atividade complementar obrigatória a todos os calouros,
que tem como finalidade desenvolver as habilidades básicas de raciocínio lógico
(Matemática) e de interpretação de texto (Língua Portuguesa), bem como reciclar
habilidades e conceitos do Ensino Médio, como Biologia, Física, Química, História,
Geografia, Filosofia e Sociologia, distribuídas conforme o curso escolhido pelo aluno,
cujos conhecimentos são indispensáveis para o bom aproveitamento acadêmico. A
partir de 2017 este software foi aplicado também para alunos concluintes com a
finalidade de prepara-los para as provas dos conselhos de classe, como exemplo
OAB e desta forma foram desenvolvidas trilhas de conhecimento para todas as
engenharias, arquitetura e direito.
O Nivelamento é realizado com a utilização do Adapti, uma plataforma de atividade
adaptativa individual, que propõe atividades diferentes para cada aluno a partir dos
índices de acerto e erro às tarefas de aprendizagem.
A plataforma objetiva, ainda, identificar as potencialidades e dificuldades dos alunos
por meio de relatórios e diagnósticos de desempenho detalhados. Essa mensuração
é utilizada para traçar um mapa de conteúdos do Ensino Médio com as
necessidades de reciclagem, cruzando as disciplinas, de modo que se consiga
avançar simultaneamente em cada uma delas.
Os resultados mostram que, alunos que cursam integralmente o programa, têm vinte
vezes mais chances de serem aprovados nas disciplinas regulares de seu curso.
Com base na plataforma Adapti, a Instituição busca aperfeiçoar seu ciclo
pedagógico, acompanhando o desenvolvimento acadêmico do aluno. A instituição,
ao aliar educação e tecnologia, procura identificar e trabalhar de forma específica as
necessidades de cada discente. Como consequência, há a melhoria significativa da
qualidade de ensino, contribuindo com a constante busca da excelência acadêmica.
Foram inscritos 100% dos alunos ingressantes no programa de nivelamento e todos
os concluintes das engenharias, direito e arquitetura, sendo atingida a meta em sua
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totalidade.

Objetivo 27. Incentivar a participação de alunos em eventos
Análise dos dados e ações realizadas:

Os alunos são constantemente incentivados a participarem de eventos realizados na
instituição, tais como: Semanas Acadêmicas; Eventos de Iniciação Científica, neste
caso os alunos são beneficiados com horas em atividades complementares para
participarem do evento; apresentação de trabalhos interdisciplinares, Seminário de
Iniciação Científica e palestras. Quando há eventos externos relevantes e fazem
conexão com os cursos ofertados, é feita a divulgação através de murais, e-mail e
em sala de aula. Desta forma, entende-se que a meta foi alcançada.

Dentro do Eixo de Políticas Acadêmicas, observou-se o atendimento de cada um
dos objetivos estipulados no PDI. O quadro 16, a seguir, mostra um balanço dos
resultados alcançados pela Faculdade SOCIESC de Blumenau, dentro de cada um
dos indicadores estabelecidos para o Eixo III.

Quadro 16 - Balanço dos resultados do Eixo III

Políticas de
ensino e ações
acadêmicoadministrativa
s para os
cursos de
graduação.

- Destaca-se como políticas
fundamentais de ensino da IES ter
papel de agente transformador da
realidade social como locus de
construção de conhecimento científico
voltado à solução dos problemas
relacionados ao desenvolvimento social;
praticar a responsabilidade social; ter o
compromisso com o desenvolvimento
do homem para além das competências
profissionais; estar ajustado com a
construção, preservação e difusão do
conhecimento, da cultura e do
ambiente; valorizar, qualificar e
desenvolver pessoas; a preocupação
com a recuperação, preservação e
manutenção do meio ambiente; ter a
qualidade como referência fundamental
e inerente às atividades de ensino e,
por fim, manter a pertinência e
coerência dos cursos e outras
atividades do ensino em relação às
políticas institucionais e às
necessidades sociais.
- A fim De sustentar as políticas de
ensino, a Faculdade IBES desenvolve
algumas ações, tais como: projetos de
extensão que atuam em favor do meio

Fragilidades

-

Recomendação de
Ações

- Recomenda-se manter
em funcionamento os
projetos já desenvolvidos
e estimular o
desenvolvimento de
novos projetos voltados à
comunidade, cultura e
meio ambiente.
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Potencialidades
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Indicadores

ambiente – VIVAS e 3R´s; projetos que
atendem a comunidade da região
prestando serviços de utilidade como o
Declara SOCIESC, NPJ e Clínica de
Psicologia; Semanas Acadêmicas que
buscam a construção de
conhecimentos; capacitações para o
corpo técnico-administrativo e corpo
docente, entre outras ações.
Políticas de
ensino e ações
acadêmicoadministrativa
s para os
cursos de pósgraduação
stricto sensu.

A Faculdade SOCIESC de Blumenau
não possui cursos de Pós-graduação
Stricto Sensu

Políticas de
ensino e ações
acadêmicoadministrativa
s para os
cursos de pósgraduação lato
sensu.

- A instituição mantém a parceria com a
Fundação Getúlio Vargas – FGV.
- Participa e contribui para o
desenvolvimento regional e nacional na
formação de recursos humanos
qualificados.
- Promove o ensino de pós-graduação
de acordo com as normas estipuladas
pelo CNE e pela CAPES/MEC.

- Não existem
fragilidades
substanciais nesse
objetivo.

Políticas
institucionais e
ações
acadêmicoadministrativa
s para a
pesquisa ou
iniciação
científica,
tecnológica,
artística e
cultural.

- Desenvolvimento de projetos de
pesquisa por parte dos professores.
- Projetos de pesquisa em consonância
com as áreas de referência dos cursos.
- Formação de grupos de pesquisa com
professores em áreas afins e iniciação
científica por meio de Editais de
captação de projetos de professores e
bolsas distribuídas aos alunos
envolvidos nos diferentes cursos de
graduação.

- Como a grande parte
dos alunos da IES
trabalham em período
integral, eles têm
pouca disponibilidade
de tempo para se
dedicar à pesquisa.

Políticas
institucionais e
ações
acadêmicoadministrativa
s para a
extensão.

- A atenção dos projetos de extensão é
voltada para as necessidades da
comunidade.
- O desenvolvimento dos projetos de
extensão está alinhado com o
comprometimento no desenvolvimento
humano, sustentável, tecnológico e de
preservação do meio ambiente.
- Na defesa do meio ambiente os
projetos de extensão, VIVAS e 3 R´s
trabalham fortemente, com ações
voltadas para a comunidade externa e
também ações internas visando a
sustentabilidade.
- O projeto SOCIESC Cultural está
voltado para a produção artística e
cultural e consiste na integração da arte
com a comunidade acadêmica.
- O mutirão do PROCON consiste em
um projeto para o benefício da
comunidade com o intuito de promover
as conciliações na sede da instituição.
Esta ação é realizada em parceria com
o PROCON.
- O Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ,
oferece serviços jurídicos à comunidade

-

- Manter a qualidade de
ensino dos cursos de pósgraduação ofertados pela
IES.

- Estimular
constantemente os alunos
a desenvolverem projetos
de pesquisa.

- Ampliar as atividades e
projetos de extensão
envolvendo Meio
Ambiente, Inclusão
Social, Produção Artística
e Direitos Humanos.
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- Estimular a participação
dos alunos e comunidade
externa nos projetos de
extensão.
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- Projetos de extensão
que envolvam
questões
culturais/artísticas.

- Manter as parcerias com
a FGV.

carente gratuitamente além do Posto de
Conciliação (PAC) que viabiliza,
também gratuitamente, a resolução de
questões sem que haja a necessidade
de medidas judiciais em parceria com o
Tribunal de Justiça do Estado.

- Ainda é necessário
divulgar com mais
frequência para a
comunidade externa
os eventos realizados
pela instituição, com
intuito de integrar a
sociedade ao meio
acadêmico.

- Estimular professores e
acadêmicos a
desenvolverem mais
produções científicas,
tecnológicas, artísticas e
culturais.

- Expandir a divulgação
dos eventos para a
sociedade.
- Desenvolver ações
específicas às relações
da IES com órgãos
públicos e empresas.
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Comunicação
da IES com a
comunidade
externa.

As ações de comunicação com a
sociedade estão plenamente
adequadas às políticas oficiais,
constantes do PDI. Ciclo de
Capacitação Profissional, oficinais
gratuitas abertas à comunidade,
envolvendo todas as áreas do
conhecimento relacionadas aos cursos
da Instituição.
- A instituição faz uso de ferramentas

- É necessário difundir
em maior proporção a
importância das
produções
acadêmicas,
considerando que são
instrumentos que
permitem introduzir os
estudantes de
graduação em
projetos de pesquisa
relevantes e iniciação
científica.
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Políticas
institucionais e
ações de
estímulo
relacionadas à
difusão das
produções
acadêmicas:
científica,
didáticopedagógica,
tecnológica,
artística e
cultural.

- A IES possui a Revista Interdisciplinar
Aplicada (RIC@).
- A IES possui a Revista de Extensão e
Iniciação Científica da UNISOCIESC –
REIS – que é um periódico on-line de
publicação semestral, tem como
objetivo fomentar a produção e a
disseminação de conhecimento nas
áreas de Tecnologias, Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências Humanas,
Educação e Engenharia. Todo o corpo
docente divulga e estimula
constantemente os discentes à
elaboração de artigos científicos e sua
publicação. Aos poucos os alunos estão
incorporando essa prática da pesquisa
e usufruindo dos benefícios da
publicação em meios científicos.
- Em 2017 foram realizadas as semanas
acadêmicas, dentre elas o ICOM –
Festival Interdisciplinar de
Comunicação, que visa a proporcionar
um momento de geração de
conhecimento e socialização, tanto para
os acadêmicos envolvidos no
planejamento, execução e avaliação do
evento, quanto para os demais
acadêmicos dos cursos de
Comunicação Social da Faculdade
SOCIESC de Blumenau. Com
atividades como palestras, oficinas e
mesas-redondas.
- Também foi realizado o Encontro de
Extensão e Iniciação Científica que tem
como objetivo motivar acadêmicos à
iniciação científica e a participar como
palestrantes/expositores, mostrandolhes a vantagem de fazer pesquisa, seja
ela com o objetivo de formação de
conhecimento, seja ela como forma de
conquistar futuramente bolsas de
estudos em editais públicos e/ou cursos
de pós-graduação, contribuindo para a
formação curricular.
- A cada ano são realizados 2 períodos
com diferentes formações para o corpo
docente visando a atender as
demandas de atualização e treinamento
de novas técnicas e recursos didáticos.

- Pode-se intensificar
a relação da IES com
órgãos públicos.

- Se faz necessário
manter os canais de
comunicação com a
comunidade interna
sempre atualizados e
com todas as
informações
necessárias.

Programas de
atendimento
aos
estudantes.

- O NAAP exerce papel fundamental no
que tange ao atendimento das
necessidades do corpo discente. Como
a Ouvidoria se desenvolve no NAAP,
este setor se desenvolve como a área
de atendimento psicopedagógico eficaz,
por tratar o aluno em suas mais
variadas necessidades.

- Fazer saber aos
alunos que este
serviço de
acessibilidade e
atendimento
psicopedagógico
existe na instituição e
está a serviço de
todos que tenham
alguma demanda.

Programas de
apoio à
realização de
eventos
internos,
externos e à
produção
discente.

- O setor de Marketing provê o apoio
institucional necessário para a
elaboração de materiais de divulgação
dos eventos internos e externos da IES.
- Horas disponibilizadas para os
projetos e eventos institucionais.

-

- Atualizar
constantemente os canais
de comunicação com a
comunidade interna –
site, SOL aluno, murais,
quadros de aviso, redes
sociais, entre outros.

- Divulgar aos calouros
nas aulas inaugurais
quais são os serviços
ofertados pelo NAAP.
- Reforçar aos veteranos
através dos canais de
comunicação interna
quais os serviços
ofertados pelo NAAP.

- Recomenda-se
provisionar recursos para
a realização destes
eventos.
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Comunicação
da IES com a
comunidade
interna.

- O sistema acadêmico permite que
façamos a comunicação interna com
muita eficácia e abrangência. Através
de recados e e-mails é possível
transmitir aos discentes as informações
pertinentes ao mundo acadêmico.
- Também são utilizados outros meios
de comunicação com a comunidade
interna, tais como: quadros de aviso nos
elevadores, murais, site da IES, redes
sociais, SMS.
- Há um projeto desenvolvido pelo curso
de Psicologia que visa o auxílio aos
alunos que têm dúvidas com relação à
escolha do curso.
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disponíveis na internet que estão bem
próximas do público da instituição. A
fanpage, o facebook, os blogs e outros
instrumentos da internet, são conta de
que a instituição utiliza instrumentos de
comunicação modernos e que
rapidamente produzem efeitos na
comunidade.
- A instituição desenvolve campanhas
publicitárias para divulgar seus cursos e
ações institucionais.
- A IES conta com uma assessoria de
imprensa, que faz a gestão de relações
públicas.
- Muitos projetos desenvolvidos pela
IES vêm ao encontro do perfil
profissional que se espera formar e,
portanto, são abertos a comunidade.
Existe um canal de Ouvidoria em que
qualquer indivíduo pode submeter
críticas, elogios e sugestões obtendo
retorno adequado todas as vezes que
entra em contato com a IES.
- A participação dos professores em
programas de TV e rádio, dando
entrevistas sobre assuntos relevantes
potencializam as relações com a
sociedade.
- A IES também sede seu espaço
gratuitamente para eventos de
instituições públicas.

Política e
ações de
acompanhame
nto dos
egressos.

Atuação dos
egressos da
IES no
ambiente
socioeconômic
o.

- Como forma de acompanhar a vida
profissional dos alunos formados, os
coordenadores fazem contatos com
grande parte de seus egressos,
buscando saber da sua inserção no
mercado de trabalho e ascensão
profissional após a formação.
- São ofertadas aos egressos, através
de e-mail marketing, sms e das redes
sociais, cursos de capacitação
profissional e de pós-graduação
ofertados pela IES, inclusive os da
parceria com a FGV. Todos os egressos
são beneficiados com bolsa nos cursos
de pós-graduação. Entende-se, desta
forma, que a meta foi atingida.
- Identificar a opinião tanto dos alunos
egressos quanto do mercado
empresarial sobre a formação recebida
é utilizado como fonte de informação
para a criação de cursos de pósgraduação e capacitação empresarial.
Além de contribuir para a análise da
qualidade de ensino oferecida.
- Nas Semanas Acadêmicas são
convidados o Conselho Empresarial e
alunos egressos com o intuito de
promover a troca de conhecimentos e
experiências no ambiente
socioeconômico.
- A IES realiza dois tipos de pesquisas
com egressos, uma presencialmente e
outra via web.

- A forma de
acompanhamento de
alunos egressos
poderia ser mais
estruturada e com
uma periodicidade
determinada.

- Contatar os egressos
para saber da sua
inserção no ambiente
socioeconômico e sua
ascensão profissional
após a formação com
uma frequência
determinada pela IES.

- Estimular
constantemente a
participação de alunos
egressos nas semanas
acadêmicas dos cursos.
-

- Continuar fortalecendo a
divulgação dos
programas de pósgraduação da Faculdade
SOCIESC Blumenau para
alunos egressos.

Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5 (Políticas de Pessoal),
Dimensão 6 (Organização e Gestão da Instituição) e
Dimensão 10 (Sustentabilidade Financeira)

Nesta seção são apresentadas as principais informações relacionadas ao triênio
2015, 2016 e 2017, relativas às dimensões 5 (Políticas de Pessoal), Dimensão 6
(Organização e Gestão da Instituição) e Dimensão 10 (Sustentabilidade Financeira)
da Instituição em concordância com o PDI da Faculdade Sociesc de Blumenau, que
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contempla os seguintes objetivos institucionais:

Objetivo 28. Promover a formação didático-pedagógica dos docentes
Análise dos dados e ações realizadas:

A capacitação docente da IES - Simpósio de Professores aconteceu em dois
momentos: no início de 2017-1 e no intervalo de troca de semestre em 2017-2,
sendo que as oficinas são baseadas, entre outras fontes, nos resultados da
Avaliação Institucional. Ou seja, quando há uma avaliação baixa em alguma questão
relacionada à metodologia, por exemplo, procura-se trabalhar assuntos relacionados
ao tópico.
A capacitação docente 2017/1 teve a presença de 100% dos professores com carga
horária integral e 60% de participação dos professores com carga horária parcial e
horistas. Já no segundo semestre, a capacitação contou com a presença de 100%
dos professores com carga horária integral e 75% de participação dos professores
com carga horária parcial e horistas.
Em

relação

à

capacitação

de

novos

professores,

além

dos

conteúdos

disponibilizados na modalidade online, pode-se afirmar que dentro da programação
do Simpósio de Professores, houve palestras, ministradas pelos coordenadores de
curso, sobre o projeto pedagógico, política administrativa e sistema acadêmico da
IES.
As capacitações têm como finalidade principal a melhoria contínua do trabalho dos
docentes e a excelência na formação continuada dos mesmos nos aspectos que
concernem às competências para o exercício da docência. Dessa forma, entende-se
que as metas foram totalmente superadas.

Objetivo 29. Consolidar a política de valores humanos da Instituição
Análise dos dados e ações realizadas:

Os planos de carreira docente e técnico-administrativo estão homologados na
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina, são

determinam as faixas salariais bem como toda a política de benefícios dos
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adequados à realidade regional, e passam por análise e avaliação constante das

funcionários, como: plano de saúde, vale-refeição e vale-transporte.

Existem

processos e indicadores claros para contratação e progressão do colaborador no
plano de carreira. Processos, esses, que estão mapeados no Sistema de Gestão da
Qualidade da IES, que é certificado pelo Bureau Veritas, órgão de renome
internacional que garante o cumprimento com excelência das políticas previstas.
Além do cumprimento dos compromissos assumidos com seus colaboradores em
relação ao seu plano de carreira, há a manutenção do canal aberto de comunicação
dos professores e técnico-administrativos com seus coordenadores, órgãos
colegiados e administrativos e direção, para que possam tirar suas dúvidas. Outra
ferramenta relacionada a esse aspecto é a Avaliação Institucional, que levanta as
necessidades e desejos dos colaboradores, por meio de um campo aberto para
questionamentos dentro dessa mesma avaliação. Entende-se, portanto, que as
metas foram totalmente atingidas.
Ainda sobre a política de valores humanos da instituição, é importante ressaltar que,
semestralmente, todos os docentes são convidados a participarem da formação
continuada (Simpósio de Professores). Durante esse Simpósio, nas reuniões entre
coordenadores e professores, é divulgado e reiterado o plano de carreira docente,
bem como a política da IES de acesso a cursos Stricto Sensu.
Em relação à capacitação continuada de colaboradores técnico-administrativo, devese ressaltar que a IES tem uma política própria para acesso de funcionários a cursos
de graduação, pós-graduação e extensão, disponibilizando bolsas de estudo.
Anualmente, os líderes de setor ou responsáveis pelo Departamento de Recursos
Humanos se reúnem com as equipes, levantam as necessidades de treinamento de
cada colaborador, formalizam isso em documento próprio do Sistema de Gestão da
Qualidade, e estimulam os envolvidos, por meio de ofertas de bolsas de estudo, a
realizarem os cursos que foram mapeados para seu crescimento pessoal e
profissional.
Os programas de capacitação mencionados são divulgados para os colaboradores
por e-mail, intranet, murais e em reuniões realizadas frequentemente pela direção

atingidas.
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com o público interno.

Objetivo 30. Ampliar o percentual de docentes mestres e doutores da Instituição
Meta: 68%
Análise dos dados e ações realizadas:

A Faculdade SOCIESC de Blumenau possui um quadro composto por um percentual
de 69,86% de professores mestres e doutores. A cada semestre, há um esforço da
instituição em contratar professores com formação Stricto Sensu e qualificação
adequada para os cursos. As ações realizadas já apresentam um resultado positivo,
superando a meta estipulada. Desta forma, entende-se que a meta foi totalmente
atingida.

Objetivo 31. Ampliar o percentual de docentes em tempo Integral e Parcial na
Instituição
Meta: 42%
Análise dos dados e ações realizadas:
Quadro 17 - Corpo Docente do IBES

Professores

2017

Integral

7

Parcial

28

Horista

38

TOTAL

73

Fonte: Ensino, 2017.

O percentual de docentes em tempo integral e parcial totaliza em 47,94% (sendo
9,58% de integrais e 38,36% parciais) conforme pode ser visualizado no quadro 17,
acima. Dessa forma, entende-se que esta meta foi amplamente alcançada.

Objetivo 32. Ampliar o percentual de docentes em tempo Integral na Instituição
Meta: 21%

do quadro total de docentes da IES. Os coordenadores dos cursos de graduação,
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Análise dos dados e ações realizadas:

por exemplo, dispõem de tempo integral para o melhor desenvolvimento das
atividades institucionais, bem como, o atendimento às demandas do corpo discente.
Entende-se, dessa forma, que a meta foi minimamente atingida.

Objetivo 33. Garantir o adequado funcionamento da Gestão Administrativa e
Acadêmica do IBES
Análise dos dados e ações realizadas:

O processo de gestão da Faculdade SOCIESC de Blumenau está em constante e
permanente aperfeiçoamento. A cada indicador abaixo da meta, mapeado seja pela
Avaliação Institucional ou pelos instrumentos do Sistema de Gestão da Qualidade
(ISO) da própria faculdade, busca-se a correção dos rumos visando a melhorar
constantemente a performance dos resultados, sejam eles de gestão acadêmica ou
administrativa.
Pode-se mencionar, como exemplo de prática de gestão enraizada na faculdade, o
acompanhamento dos indicadores da Política da Qualidade, construídos com base
nos objetivos estratégicos da instituição. Esses dados/indicadores alimentam um
Painel de Indicadores e são analisados mensalmente pela Direção, em reuniões de
análise crítica. Observa-se nessas reuniões a busca por melhorias contínuas nos
processos e pela satisfação de todos os stakeholders. Dentro desse contexto,
percebe-se o foco contínuo na busca de ações corretivas por meio dos Planos de
Ação. Sempre que um indicador apresenta alguma fragilidade, é criado um Plano de
Ação para corrigi-lo. A Avaliação Institucional, realizada duas vezes por ano na IES
com base na política do SINAES, está integrada ao Sistema de Gestão da
Qualidade e serve para mensurar a IES como um todo no que se refere a docentes,
corpo técnico-administrativo, infraestrutura, entre outros aspectos.
A Política da Qualidade da IES visa a garantir um padrão de excelência em todos os
processos,

sejam

eles

acadêmicos

ou

administrativos,

e

gera

vários

desdobramentos: objetivos, procedimentos, instruções de trabalho e registros da
qualidade. Tais documentos são revisados e controlados pelo Sistema de Gestão da
Qualidade, existente em toda a rede SOCIESC. Em Blumenau, a ISO 9001/2008

frequência uma auditoria interna e externa na faculdade. Quando são registradas

Página

Para atender as exigências do Sistema de Gestão da Qualidade, é realizada com

87

vigora certificada desde 2009 pelo Bureau Veritas.

não-conformidades pontuais em processos, as mesmas são corrigidas e
monitoradas. Além das auditorias previstas pelo próprio Sistema de Gestão da
Qualidade da IES, a Faculdade SOCIESC de Blumenau também recebe as
comissões de visita in loco do MEC. Em 2017, foram 7 comissões, para autorização
de cursos, renovação de reconhecimento e recredenciamento do campus.
Os coordenadores se mantém na IES em período integral para viabilizar uma melhor
acolhida e atendimento aos alunos. Entende-se, desta forma, que a meta foi
totalmente superada.

Objetivo 34. Atender receita conforme o orçamento
Meta: R$ 12.749.952,00
Análise dos dados e ações realizadas:

O volume de receita em 2017 superou a meta estabelecida, fechando o exercício em
R$13.618.520,00, um crescimento de cerca de 6% em relação ao orçado.

Objetivo 35. Gerar os resultados estabelecidos para a instituição a cada ano
Meta: R$ 1.950.385,00
Análise dos dados e ações realizadas:

O resultado financeiro da Faculdade SOCIESC de Blumenau no ano de 2017 foi de
R$2.550.106,00, o que representa mais de 100% da meta estabelecida no PDI. Esse
resultado mostra uma melhora significativa em relação ao ano de 2016.
Pela Lei 9.870, de 1999, no que se refere à sustentabilidade financeira da IES, cabe
à mantenedora emitir as demonstrações financeiras necessárias. Dessa forma, vale
ressaltar que a IES é mantida pela SOCIESC (Sociedade Educacional de Santa
Catarina), um grupo educacional sólido, que possui cerca de 20 mil alunos no estado
de Santa Catarina. A SOCIESC, por sua vez, é controlada pela Ânima Educação,
décimo maior grupo educacional do mundo, cujos balanços financeiros dos últimos
três anos demonstram margem operacional positiva, expressivos resultados
financeiros, e robusta capacidade de investimento.
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Dentro do Eixo de Políticas de Gestão, observou-se o atendimento de cada um dos

resultados alcançados pela Faculdade SOCIESC de Blumenau, dentro de cada um
dos indicadores estabelecidos para o Eixo IV.

Quadro 18 - Balanço dos resultados do Eixo IV

- A IES planeja e realiza
semestralmente a formação continuada
dos docentes da instituição, no intuito
de melhorar o processo de ensinoaprendizagem.
- A formação docente é realizada com
base nas políticas institucionais e nos
indicadores das avaliações que geram
informações sobre as necessidades de
formação. Simpósio de Professores,
que reúne todos os docentes e trata
temas como cultura organizacional,
novas metodologias de ensino, e gestão
acadêmica; a capacitação online para
professores que atingiram índice de
favorabilidade menor que 85% na
Avaliação Institucional; a capacitação
presencial e online para novos
professores.

Política de
formação e
capacitação do
corpo técnicoadministrativo.

- Preocupação com o desenvolvimento
dos recursos humanos da instituição.
Existem programas de bolsas de estudo
de graduação, pós-graduação e
extensão disponíveis aos
colaboradores. Alguns cursos de
capacitação de curta duração são
oferecidos gratuitamente pela faculdade
aos colaboradores.
- A instituição possui descrições de
cargo que determinam quais atribuições
de cada função, bem como os
conhecimentos e habilidades
requeridos. Com base nestas
descrições, anualmente é realizado um
levantamento das necessidades de
treinamento de cada colaborador. É
realizado o preenchimento de um
formulário que prevê quais os cursos,
agenda programada e duração. No
próprio formulário são acompanhadas
as realizações dos treinamentos e
também realizadas as análises de
eficácia.

Gestão
institucional.

- Profissional com formação adequada
em Psicologia para atender às
demandas do NAAP – Núcleo de
Acessibilidade e Atendimento
Psicopedagógico.
- Coordenação com carga horária
integral para um melhor atendimento ao
corpo discente e docente.
- Há Política de Qualidade
implementada, bem como indicadores,
baseados nos objetivos estratégicos da

Fragilidades

- É necessário
aprimorar os
instrumentos de
monitoramento da
presença dos
professores nas
formações.

-

Recomendação de
Ações
- Acompanhar, a cada
formação, os professores
através de e-mails,
recados no SOL professor
e pessoalmente, a fim de
que sejam sanadas todas
as dúvidas referente ao
acesso ao sistema e ao
material da formação.
- Incentivar os
professores a
manifestarem temáticas
de interesse para futuras
formações docentes.

- Divulgar aos
colaboradores técnicoadministrativos e aos
docentes as políticas de
bolsas de estudo para
Graduação e Pósgraduação.
- Estimular os
colaboradores técnicoadministrativos e
docentes a participar dos
cursos de capacitação de
curta duração de acordo
com o levantamento das
necessidades de
treinamento.
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Política de
formação e
capacitação
docente.

Potencialidades
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Indicadores

Instituição que buscam por melhorias
contínuas nos processos e pela
satisfação dos stakeholders.

Sistema de
registro
acadêmico.

- A IES possui o sistema SOL, que é
um sistema de gestão integrado,
através de módulos acadêmicos e
administrativos de fácil acesso. Os
operadores do sistema podem utilizá-lo
através de bases locais instaladas na
unidade ou via web, acesso utilizado
especialmente por professores,
coordenadores e acadêmicos. A IES
possui o Módulo Acadêmico, Financeiro,
Biblioteca e Portal Online (comunicação
entre direção, professores e
coordenadores).

Sustentabilida
de financeira.

- O maior investimento nas ações de
Marketing e a reestruturação do
Departamento de Relacionamento com
o Mercado fizeram com que a captação
e retenção de alunos melhorasse
significativamente, gerando uma receita
que atingiu 93% do orçado e é a melhor
dos últimos anos.

Continuar investindo em
ações de Marketing
qualificadas, em políticas
de remuneração variável
para o Departamento de
Relacionamento com o
Mercado e no lançamento
de novos cursos,
adequados à necessidade
da região.

Relação entre
o
planejamento
financeiro
(orçamento) e
a gestão
institucional.

- Melhoria da captação e retenção de
alunos por meio da qualificação das
ações de Marketing e da reestruturação
do Departamento de Relacionamento
com o Mercado, o que gerou maior
receita, bem como rigoroso controle
orçamentário de custos e despesas,
previsto no Sistema de Gestão da
Qualidade da própria IES.

Continuar aperfeiçoando
os instrumentos de
controle orçamentário,
para garantir a
capacidade de
investimento necessária
para as melhorias do
campus previstas no PDI.

Coerência
entre plano de
carreira e a
gestão do
corpo docente.

- O plano de carreira contempla políticas
de aperfeiçoamento e reconhecimento
da titulação acadêmica, produção
científica e tempo de serviço na
instituição.
- Existem documentos disponíveis para
os docentes que detalham os critérios
para evoluir na IES. Esses documentos
são disponibilizados sempre que
solicitado.

Contemplar nas
formações docentes
períodos de divulgação e
explicação dos critérios
descritos no plano de
carreira.

Coerência
entre o plano
de carreira e a
gestão do
corpo técnicoadministrativo.

- A IES possui um plano de carreira
para os funcionários técnicoadministrativos, que determina as faixas
salariais bem como toda a política de
benefícios dos funcionários

Contemplar nas reuniões
entre direção e corpo
técnico-administrativo
períodos de divulgação e
explicação dos critérios
descritos no plano de
carreira.

-

-

-
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Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7 (Infraestrutura Física)

Nesta seção são apresentadas as principais informações relacionadas ao triênio
2015, 2016 e 2017, relativas à dimensão 7 (Infraestrutura Física), da Instituição em
concordância com o PDI da Faculdade Sociesc de Blumenau, que contempla os
seguintes objetivos institucionais:

Objetivo 36. Garantir as condições adequadas de acesso para pessoas com
deficiência e ou mobilidade reduzida
Análise dos dados e ações realizadas:

Em 2017 foi criado na IES o Núcleo de Acessibilidade e Atendimento
Psicopedagógico (NAAP) para tratar das questões relativas a acessibilidade na
Instituição em todas as suas dimensões. Este núcleo discutiu e aprovou a Política de
Acessibilidade e Atendimento ao Estudante com Deficiência. Houve a participação
da profissional do NAAP, a professora Amanda Lang em algumas reuniões e até
mesmo na SIPAT da Instituição para falar sobre temas relacionados à
acessibilidade.
Muitas obras e adaptações foram realizadas nas instalações da IES, com vistas a
atender as necessidades de locomoção e proporcionar conforto às pessoas com
deficiência, como placas identificadoras em braile em todas as portas de setores e
salas de aula; construção de rampas de acesso; banheiros com barras de apoio;
bebedouros adaptados; elevadores com cabines amplas, botões de acionamento em
altura acessível, escritas em braile e barras de apoio.
Foram feitos alguns atendimentos, conversas com acadêmicos, professores e
coordenadores a respeito de situações pontuais. Sugere-se para o próximo ano,
montar oficinas com temas relacionados a acessibilidade, uma já está definida,

acessos aos principais espaços da IES: elevadores, departamentos administrativos,
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LIBRAS (língua brasileira de sinais).

Serviço de Atendimento e Orientação Educacional e Profissional, Ouvidoria,
Biblioteca, banheiros e espaços de convivência. Ainda, no estacionamento, estão
disponibilizadas vagas para deficientes físicos e para idosos.
A Instituição entende todas as formas de acessibilidade tais como: acessibilidade
arquitetônica, acessibilidade pedagógica e atitudinal, acessibilidade comunicacional,
acessibilidade digital. Com isso entende-se que a meta foi atingida.

Objetivo 37. Assegurar o atendimento das demandas de infraestrutura
Análise dos dados e ações realizadas:

Baseado nos resultados da Avaliação Institucional, registros de Ouvidoria,
comunicação com órgãos colegiados e setores de apoio, são criados Planos de
Ação para atender as demandas de melhorias, reformas e construções de novos
espaços. Com o Plano de Ação é definido o Plano de Investimento a partir do
orçamento institucional para o ano subsequente.
Diante das necessidades, no ano de 2017 a IES contou com algumas reformas em
seus espaços de convivência e manutenção de áreas comuns. Foram criados o
Espaço “Cultivarte” no subsolo para apresentações teatrais e culturais, Espaço
“CoWorking” no piso térreo ao lado da Cantina para fomentar novos negócios de
nossos alunos e também dos egressos, entre outros para a interação dos alunos, a
sala de Metodologias Ativas para a implementação de novas formas de
metodologias de aprendizagem, além da quadra de esportes para a Escola
Internacional e também o playground para as crianças que estudam na Escola
Internacional.
Houve a compra de equipamentos para os laboratórios de P e JOR, além da
ampliação do acervo da Biblioteca.
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Desta forma, entende-se que a meta foi totalmente atingida.

Objetivo 38. Assegurar a adequada manutenção das instalações e laboratórios do
campus do IBES
Análise dos dados e ações realizadas:

A IES passou por manutenções periódicas em 2017, tais como, manutenção mensal
dos elevadores, dedetização semestral, troca anual de filtros dos bebedouros,
limpeza bimestral dos ares-condicionados, revisão anual dos extintores, limpeza
semestral da caixa d´água e cisterna. Através dessa manutenção guiada por
documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (PQ´s), a instituição mantém o
prédio em ordem, proporcionando bem-estar aos alunos e colaboradores. O imóvel
onde a instituição está localizada é alugado. Dessa forma, algumas obras ficam por
conta do proprietário.
Além das manutenções de condições físicas do prédio, a IES investiu na melhoria
dos laboratórios dos cursos de como Engenharia, Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Direito e Psicologia. Também foram adquiridos novos computadores e
softwares para atender a demanda dos cursos. Assim, entende-se que a meta foi
atingida.

Objetivo 39. Disponibilizar Laboratórios para os cursos, conforme a necessidade.
Análise dos dados e ações realizadas:

Os laboratórios de Comunicação Social receberam novos equipamentos, como
câmeras, máquinas fotográficas, tripés, 18 computadores de última geração, mais de
20 softwares específicos, dentre outros equipamentos. Os laboratórios do curso de
Engenharia Civil também receberam muitos investimentos, em especial o
Laboratório de Materiais e de Física.
Para o curso de Psicologia, foi revitalizado o Laboratório de Anatomia, bem como
toda a infraestrutura física da Clínica. O mesmo aconteceu com o curso de Direito,
que teve todo o Núcleo de Prática Jurídica e Posto de Conciliação revitalizado.

criado o novo laboratório de Topografia e Geodésia.
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Foi implantado na IES o Laboratório de Informática de Acesso Livre, para atender a

Também foram implantados na IES laboratórios específicos para os novos cursos de
Biomedicina, Enfermagem, entre outros processos que estão em trâmite. Desta
forma, entende-se que a meta foi totalmente atingida.

Objetivo 40. Alocar recursos anualmente visando atender a política de aquisição e
atualização do acervo da Biblioteca.
Meta: R$ 60.000,00
Análise dos dados e ações realizadas:

Em 2017 foram adquiridos 378 títulos, 1407 exemplares de livros físicos para
atender a todos os cursos, totalizando R$ 161.984,11. Além disto, no ano de 2017
foi realizada a assinatura de três contratos de plataforma digital de biblioteca,
periódicos (Ebsco), disponibilizando aos alunos de todos os cursos o acervo de 14
mil títulos de livros digitais e 39 títulos de periódicos digitais, correspondendo a um
investimento de R$ 200.368,44. Considerando este investimento, entende-se que a
meta foi alcançada.
Evidencia-se assim, o compromisso institucional com investimento em qualidade da
infraestrutura, permitindo não só a melhora do bem-estar da comunidade
acadêmica, mas também uma evolução efetiva nas técnicas de ensino e
aprendizagem, tendo como parâmetro as demandas apresentadas.

Dentro do Eixo de Infraestrutura Física, observou-se o atendimento de cada um dos
objetivos estipulados no PDI. O quadro 19, a seguir, mostra um balanço dos
resultados alcançados pela Faculdade SOCIESC de Blumenau, dentro de cada um
dos indicadores estabelecidos para o Eixo V.

Quadro 19 - Balanço dos resultados do Eixo V

Instalações
administrativas.

- Instalações adequadas e confortáveis
que atendem as necessidades das
atividades do corpo administrativo. A
instituição oferece salas amplas,
iluminadas e arejadas; mobiliário
satisfatório e equipamentos de
hardware e software de acordo com a
demanda de trabalho. Restruturação do

Fragilidades

-

Recomendação de
Ações
- Manter as instalações
administrativas
adequadas para uso
provendo manutenção
quando necessário.
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Potencialidades
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Indicadores

CAA (Centro de Atendimento ao Aluno).

Salas de aula.

- A IES proporciona aos discentes salas
de aula arejadas e com instalações de
qualidade: iluminação, mobiliário,
quadro branco e equipamentos de
multimídia modernos. Todas as salas de
aulas estão contempladas com
projetores multimídia.

Auditório (s).

- O auditório da instituição comporta até
150 pessoas e é constituindo por uma
ampla sala com climtização e
iluminação adequada para suportar
eventos como palestras, semanas
acadêmicas, colação de grau, entre
outros.

- Manter as instalações
do auditório adequadas
para uso, provendo
manutenção quando
necessário.

Sala (s) de
professores.

- A sala dos professores é ampla,
iluminada e arejada, oferecendo um
ótimo espaço de integração e reuniões
para os professores da instituição. A
sala também dispõe de dois
computadores e uma impressora que
ficam à disposição dos docentes. A sala
dos professores passou por renovação
de mobília.

-

- Manter as instalações
da sala dos professores
adequadas para uso,
provendo manutenção
quando necessário.

Espaços para
atendimento
aos alunos.

- Há uma sala ampla e climatizada
composta por 7 pequenas salas para
atendimentos individuais de alunos.
Cada sala dispõe de mesa e cadeiras
oferecendo maior conforto aos
atendimentos.

-

- Manter as instalações
da sala de atendimento
adequadas para uso,
provendo manutenção
quando necessário.

Infraestrutura
para CPA.

- A CPA dispõe de uma sala de
reuniões climatizada com os recursos
de informática adequados para as
demandas da Comissão.

-

- Manter as instalações
da CPA adequadas para
uso, provendo
manutenção quando
necessário.

Gabinetes/esta
ções de
trabalho para
professores em
Tempo Integral
–TI e Tempo
Parcial - TP

- Os professores que permanecem por
tempo integral/parcial na instituição
dispõem de uma sala iluminada e
climatizada com divisórias para 9
gabinetes individuais com mobiliário e
equipamentos de tecnologia
necessários para as atividades da
docência.

-

- Manter as instalações
dos docentes adequadas
para uso, provendo
manutenção quando
necessário.

Instalações
sanitárias.

- Cada andar da instituição dispõe de
sanitários femininos e masculinos, além
de sanitário com acessibilidade para
cadeirantes. A manutenção dos
sanitários é feita por uma equipe
terceirizada de limpeza diariamente.

-

- Provisionar em
orçamento a colocação
de ganchos nas portas
dos banheiros para que
os usuários possam
alocar bolsas/mochilas.

Biblioteca:
infraestrutura
física.

- A biblioteca oferece salas de estudo
para grupos, cabines de estudo
individual, mesas de estudo em espaço
coletivo, cinco computadores novos
para pesquisas, balcão de atendimento
e espaço para o acervo.

Biblioteca:
serviços e
informatização.

- Acervo informatizado: tudo está
cadastrado no Sistema Pergamum e
com código de barras.
- Viabilização da consulta, reserva e
renovação do acervo online pelo
acadêmico.
- Com a mudança de sistema utilizado
na Biblioteca (de Unimestre para

- Confeccionar
carteirinhas para os
estudantes utilizarem na
biblioteca, agilizando o
processo de empréstimo
de livros.
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- Prever orçamento para
pintura das salas,
aquisição de telas de
projeção e restauração de
persianas.
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- Algumas salas de
aula ainda carecem de
pintura, e recuperação
das persianas.

- Garantir previsão
orçamentária para
atualização do acervo dos
cursos em vigência e
aquisição de acervo para
novos cursos em 2018.

Sala(s) de
apoio de
informática ou
infraestrutura
equivalente.

- A instituição oferece 6 laboratórios de
informática, sendo um deles de Acesso
Livre com equipamentos modernos e
com softwares atualizados atendendo
de forma satisfatória as demandas
educacionais

-

- Manter os laboratórios
em bom estado e
atualizados, efetuando
manutenções sempre que
necessário para oferecer
uma sala de apoio com
qualidade aos alunos.

Recursos de
Tecnologias de
Informação e
Comunicação.

- A instituição dispõe de laboratórios
gerais e laboratórios específicos de
rádio e vídeo, contendo as máquinas
fotográficas, filmadoras, estúdio de
gravação, câmeras digitais, projetores
em sala, laboratório da biblioteca para
pesquisa.
- A IES possui acesso à internet
disponibilizado para todos os
computadores e rede wifi. Também
possui o sistema acadêmico online –
SOL.
- O servidor virtualizado passou a ser
servidor físico evitando quedas e
melhorando a banda de internet.
- A rede Wi-Fi foi substituída por rede
gerenciável aumentando o sinal em
todo o prédio.

-

- Manter os laboratórios e
equipamentos em bom
estado e atualizados,
efetuando manutenções
sempre que necessário
para oferecer uma sala de
apoio com qualidade aos
alunos.

Laboratórios,
ambientes e
cenários para
práticas
didáticas:
infraestrutura
física.

- Há modernos laboratórios, incluindo a
Agência Experimental de Comunicação
com 15 computadores de última
geração para o curso de PP.
- Revitalização e reestruturação dos
laboratórios de Comunicação Social.
- Aumento da banda larga, aquisição de
novos computadores, impressoras e
softwares para os laboratórios de
Comunicação, além de fones de ouvido,
câmeras, gravadores, microfones e

Página

Biblioteca:
plano de
atualização do
acervo.

- Ampliação do acervo para os cursos
de Engenharia Civil, Direito e Sistemas
para Internet. Aquisição de acervo para
atender novo curso de Administração/
FGV; aquisição de acervo para os
novos cursos de Enfermagem e
Biomedicina. O valor investido
ultrapassa R$ 60 mil.
- Assinatura de Biblioteca Digital: Minha
Biblioteca (com mais de 8.600 títulos) e
Biblioteca Virtual Pearson (com mais de
4 mil títulos).
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Pergamum) todos os alunos de Pósgraduação estão sendo contemplados
com o atendimento via sistema
melhorando significativamente a
satisfação dos alunos de Pósgraduação.
- Com a mudança de sistema os alunos
passaram a ter atendimento via
Registro Acadêmico (RA) e senha
pessoal garantindo segurança ao
processo.
- Assinaturas de periódicos físicos
foram feitas para todos os cursos da
IES, também disponibilizamos
assinatura do Periódicos CAPES,
EBSCO e RT on line.

cabos, tripé, microfone de lapela.
- Laboratórios de Áudio, Vídeo e Foto.
- A instituição ainda conta com
Laboratórios de Materiais, Física,
Topografia e Geodésia, Química,
Neurofisiologia, Neuroanatomia, Sala de
Dinâmica de Grupo, Laboratório de
Avaliação Psicológica, Microscopia,
Microbiologia, Laboratório de
Enfermagem, Lab. Técnicas Dentárias,
também conta com Laboratório de
Anatomia Seca e Molhada.
- Uma ampla Sala de Metodologias
Ativas, localizada no 1º andar, ao lado
do Auditório.

Espaços de
convivência, de
alimentação e
serviços

- No andar térreo do prédio há uma
cantina terceirizada e um bom espaço
de convivência. O mesmo foi todo
fechado com vidros melhorando assim o
acolhimento dos usuários. Também
houve aumento na variedade de oferta
de produtos.
- Foram criadas diversas áreas de
convivência pelo Campus.
- No subsolo temos o Espaço Cultivarte
(com palco e iluminação para
apresentações teatrais, culturais, entre
outras). Ao lado encontra-se um amplo
espaço de convivência, com mesas de
jogos, pufs, bancos e poltronas.
- Foi criado o Espaço CoWorking,
aberto à comunidade acadêmica e
externa no térreo, ao lado da Cantina.
- Nos corredores de todos os andares
tivemos melhoria na pintura e aplicação
de adesivos. Em todos os corredores
também foram disponibilizados pufs e
mesas bistrô.
- Hall de entrada redecorado com dois
grandes sofás para acomodação dos
usuários.
- As áreas de convivência foram todas
contempladas com plantas naturais
tornando o espaço mais agradável.
- O prédio da IES recebeu pintura
externa completa e revitalização dos
jardins.
- No Setor de Fotocópias foi feita
alteração de contrato e substituído o
fornecedor por ser um serviço
terceirizado.
- Contamos hoje com vigilância no
Campus das 6h às 24h e vigilância
remota e monitoramento por câmeras
24h.

-

Fonte: elaborado pela CPA, 2017.

- Manter os serviços
ofertados com qualidade
atendendo a demanda da
comunidade.

- Propor, sempre que
necessário, a troca de
fornecedor dos produtos
ofertados na cantina.
- Garantir o bom
funcionamento e
atendimento do setor de
fotocópias.
- Garantir o perfeito
funcionamento dos
equipamentos de
monitoramento e
segurança.
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- A IES conta com um novo e moderno
espaço para o Núcleo de Práticas
Jurídicas - NPJ, que em 2017 realizou
446 atendimentos; e a Clínica de
Psicologia, que também recebeu novo
espaço e atende voluntariamente a
comunidade, em 2017 atendeu em
torno de 89 pacientes.
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Laboratórios,
ambientes e
cenários para
práticas
didáticas:
serviços.

7. ANÁLISE DOS DADOS E DAS
INFORMAÇÕES

Em função da avaliação dos objetivos e metas previstas para o ano de 2017
realizada pela CPA e registradas neste relatório, recomenda-se à Direção uma
revisão de uma meta do eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, no que tange a
realização de cursos de extensão (capacitação empresarial) oferecidos pela
Instituição à comunidade. Há que se pensar em termos de estratégias para que a
meta seja alcançada no próximo ano. Em relação ao Eixo 3 – Políticas Acadêmicas,
a oferta de carga horária de disciplinas em EaD, visto que há um portfólio disponível
ao qual os coordenadores têm acesso. E o último eixo a ser analisado, Eixo 4 Políticas de Gestão referente ao aspecto de ampliação de professores em tempo
integral na Instituição, cabe à gestão planejar ações para fidelizar o corpo docente
conforme a necessidade da Instituição.
Este documento apresenta as dimensões propostas pelo PDI, contendo a análise do
desempenho da IES em cada meta e objetivo expressos de maneira fiel às
condições da Instituição. Ressalta-se a importância da CPA ao sugerir que esses
resultados próximos da meta estabelecida, sejam analisados de modo a gerar
indicadores de como melhorar o processo e a execução das mesmas para o próximo
ano. Os aspectos que merecem atenção da Instituição, com intuito de serem
melhorados para o próximo ano, conforme listado: Objetivo 10 (Realizar cursos de
extensão conforme as características da região) do Eixo 2 – Desenvolvimento
Institucional, Objetivo 15 (Ofertar um percentual da carga horária total dos cursos de
graduação presenciais reconhecidos na modalidade a distância), do eixo 3 –
Políticas Acadêmicas e o Objetivo 32 (Ampliar o percentual de docentes em tempo
Integral na Instituição) do Eixo 4 – Políticas de Gestão.
A partir desta análise, vamos prever as ações corretivas, visando a melhoria das

Página

98

atividades acadêmicas e da gestão da IES.

8. CONCLUSÃO
A CPA conclui que este relatório expressa, de maneira fiel, as condições da
instituição em suas dez dimensões.
O relatório foi elaborado com a colaboração de todos os setores da instituição que
forneceram os dados publicados. O fechamento do relatório se dá anualmente após
a publicação do balanço financeiro e a análise crítica de seus resultados e é
ferramenta de gestão e planejamento futuro.
Ainda que a instituição apresente saúde administrativa e tenha atingido a maior
parte de seus objetivos para o ano de 2017, as metas do PDI estão em constante
análise e, caso necessário, podem ser alteradas no decorrer do processo. Sabe-se
da importância de ser o planejamento flexível e constantemente readequado às
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realidades institucionais.

ANEXOS
Anexo 1 – Formulários de Avaliação Institucional

Formulário de Avaliação Institucional - Docente de 2015/1 a 2016/2

Questão
Apresenta aos estudantes, no início e durante o período letivo, o plano de ensino
de sua disciplina ressaltando-lhe a importância quanto aos objetivos do curso.
Apresenta os resultados das avaliações (provas, trabalhos, etc.), apontando as
dificuldades e esclarecendo dúvidas pertinentes ao processo.
Como você considera o aproveitamento do tempo de aula pelo professor?
Cumpre com o prazo de 15 dias para dar retorno das avaliações (provas, trabalhos,
etc.).
Cumpre com os horários de início e término das aulas.
Demonstra domínio do conteúdo que leciona.
Docente
Ensina adotando métodos e recursos pertinentes a disciplina.
Esclarece antecipadamente os critérios de avaliação (provas e trabalhos).
Esclarece as dúvidas dos estudantes durante a apresentação de um novo
conteúdo quando é solicitado.
Estabelece com os estudantes relação de respeito e cordialidade.
Estabelece relação entre teoria e prática do conteúdo que ministra.
Ministra sua disciplina de forma a incentivar a participação dos estudantes.

Formulário de Avaliação Institucional - Coordenação de 2015/1 a 2016/2

Questão
Como você avalia a comunicação/relacionamento da Coordenação de Curso com os
estudantes?
Como você avalia a atuação da Coordenação de Curso, com relação ao incentivo às
atividades de estágios, iniciação científica, extensão, vinculadas ao curso?
Qual conceito atribuiria a Coordenação de Curso, quanto a eficiência e agilidade no
atendimento de suas solicitações ou na resolução de problemas?

Qual a sua avaliação do Coordenador do Curso em relação à presença junto aos
estudantes?
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Qual a sua avaliação do Coordenador do Curso quanto ao domínio das informações
sobre a Instituição e quanto a clareza no repasse aos estudantes?
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Coordenaçã
o de Curso

Formulário de Avaliação Institucional de Disciplinas EAD ofertados em Cursos Presenciais 2015/1 a 2016/2

Questão
Livro das Unidades: Atribua o conceito em relação à forma de
apresentação/layout.
Livro das Unidades: Atribua o conceito em relação à qualidade do conteúdo.
Material
Didático

Vídeos: Atribua o conceito em relação às estratégias utilizadas pelo professor
durante a vídeo aula.
Vídeos: Atribua o conceito em relação à forma de apresentação do conteúdo.
Slides: Atribua o conceito em relação à forma de apresentação/layout.
Slides: Atribua o conceito em relação à qualidade do conteúdo.

Atividades OnLine

Atribua o conceito em relação ao seu aprendizado através dos exercícios
propostos.
Atribua o conceito em relação à qualidade dos Fóruns realizados pelo(a) Tutor(a).
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Tutores

Atribua o conceito em relação ao incentivo do(a) Tutor(a) como mediador do
processo ensino-aprendizagem.
Atribua o conceito para o atendimento em relação as suas dúvidas por parte do (a)
Tutor(a).
Atribua o conceito sobre o contato semanal feito pelo(a) Tutor(a) seja por e-mail
ou Quadro de Avisos

Formulário de Avaliação Institucional – Infraestrutura em 2015 e 2016

Questão
A forma de atendimento (cordialidade, agilidade, presteza)
Biblioteca

Comunicação

Quando você vai à biblioteca, como você avalia a disponibilidade dos livros do
seu curso?
Como você avalia a disponibilidade das informações no aluno@net: notas,
requerimentos, renovação de livros, contratos de renovação de matriculas,
informações da secretaria, segunda via de boletos.
Como você avalia as informações contidas na home page do seu curso?
Sanitários (limpeza, material de higiene e manutenção)

Infraestrutura
geral

Limpeza do campus (pátio e áreas de convivência)
Placas Indicativas no campus
Iluminação do campus
Laboratórios de Informática (uso do software)
Laboratórios de Informática (quantidades de equipamentos)

Infraestrutura
pedagógica
Nas aulas em
que eu utilizo:

Laboratórios de Informática (funcionamento dos equipamentos)
Laboratórios de Informática: Internet (Disponibilidade e velocidade)
Laboratórios técnicos utilizados em seu curso (quantidades de equipamentos)
Laboratórios técnicos utilizados em seu curso (funcionamento dos equipamentos)
Sala de aula (iluminação, Limpeza, manutenção)
Secretaria (forma de atendimento, cordialidade, presteza)
Secretaria (agilidade do atendimento e cumprimento dos prazos das solicitações)
Financeiro (forma de atendimento, cordialidade, presteza)

Se utilizou
estes serviços
como você os
avalia?

Financeiro (agilidade do atendimento e cumprimento dos prazos das solicitações)
SAOEP (forma de atendimento, cordialidade, presteza)
SAOEP (agilidade do atendimento e cumprimento dos prazos das solicitações)
Estágio (forma de atendimento, cordialidade, presteza)
Estágio (agilidade do atendimento e cumprimento dos prazos das solicitações)

Rede sem fio

Acesso a rede sem fio (Disponibilidade e velocidade)

Estacionamento

Estacionamento (condições gerais)
A forma de atendimento (cordialidade, agilidade, presteza)
Higiene e limpeza

Cantinas
Variedade dos produtos oferecidos
Qualidade dos produtos oferecidos
A forma de atendimento (cordialidade, presteza)

Os serviços oferecidos atendem a sua necessidade (cópia colorida, plotagem,
encadernação, digitalização)
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A forma de atendimento (agilidade)
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