Quadro síntese por eixo e dimensão
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
- Implantação dos questionários para os técnicos administrativos,
egressos e comunidade externa.
- Divulgação, pela CPA, dos dados referentes às avaliações feitas por
Ações

meio dos instrumentos aplicados.
- Realização de reunião para compartilhamento, discussão e reflexão
sobre os relatórios de avaliação externa feita nos cursos de
Enfermagem e Fisioterapia.
- Ampla divulgação dos dados coletados por meio dos instrumentos de

Potencialidades

avaliação aplicados pela CPA.
- Cultura participativa presente na tomada de decisões.
- Ampliação da avaliação para a comunidade externa.

Fragilidades

- Instrumento de avaliação para os coordenadores.
- Publicação do relatório de autoavaliação no site institucional.
- Baixa participação dos egressos no questionário de acompanhamento.
- Ampliação da avaliação para a comunidade externa e coordenadores.
- Divulgação dos relatórios de autoavaliação institucional no site e nas
redes sociais para acesso de toda a comunidade interna e externa.

Metas

- Ampliação da avaliação em relação aos egressos por meio de envio do
questionário por e-mail.
- Intensificação e ampliação, de forma contínua, da cultura da avaliação
e do planejamento.
- Aperfeiçoamento da meta-avaliação realizada pela CPA.

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

- Avaliação e planejamento das coordenações no que se refere às
políticas de ensino, de pesquisa e de extensão por meio de reuniões
realizadas entre essas e seus respectivos colegiados e NDE.
Ações

- Cursos de Enfermagem e Fisioterapia promoveram integração e
interatividade entre a Instituição e as organizações locais por meio de
atividades de extensão.
- O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ atende a comunidade carente da
cidade de Eunápolis-BA.
- Diversas atividades de extensão, as quais visam, principalmente,
contribuir com a comunidade externa.
- A missão institucional possui estreita relação com as políticas

Potencialidades

acadêmicas apresentadas pelo PDI.

- Engajamento dos coordenadores, colegiados e NDE para o
aprimoramento das políticas acadêmicas e suas relações com a missão
e o PDI da Instituição, bem como as diretrizes curriculares de cada
curso.
- Incentivo e motivação da comunidade interna em relação à
sustentabilidade.
- As políticas de extensão precisam ser repensadas e reestruturadas.
Fragilidades

- Sistema de informação e comunicação interna – explorar mais as
tecnologias digitais de informação e comunicação para o aprimoramento
da comunicação interna.
- Reestruturação das políticas de extensão de modo que atenda ao PDI,
à missão da Instituição e às diretrizes da extensão homologadas pelo
MEC em dezembro de 2018.
- Acompanhamento da elaboração dos Projetos Pedagógicos de Curso

Metas

(PPC), de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e as
políticas acadêmicas.
- Favorecimento e fomento da formação continuada dos corpos docente
e técnico-administrativo.
- Favorecimento para o desenvolvimento de políticas e práticas que
tenham como princípio básico a responsabilidade ética e política.

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
- Promoção de ações com a finalidade de arrecadar recursos e realizar
doações à comunidade carente do Km 12, Eunápolis, Bahia.
- Instalação de piso tátil, mapas de localização em braile, bem como
teclados na biblioteca e no laboratório de informática com a finalidade de
Ações

atender às necessidades de pessoas com deficiência (PCD).
- Imposto de Renda Solidário - Atividade de extensão desenvolvida pelo
curso de Ciências Contábeis.
- Concessão de bolsa permanência para estudantes que comprovem
falta de condições financeiras de arcar com o pagamento das
mensalidades.
- Concessão de bolsas de permanência para discentes de baixa renda
familiar.
- Atendimento psicopedagógico.

Potencialidades

- Oferta de serviço gratuito de declaração de imposto de renda para a
sociedade civil de baixa renda.
- Cuidado permanentemente da sustentabilidade no meio natural em
que se encontra a sede da instituição.
- Aperfeiçoar o uso sustentável dos recursos físicos e materiais nas

Metas

atividades administrativas e acadêmicas.

- Consolidação de ações de sustentabilidade energética e hídrica.
- Ampliação de políticas que visam conscientizar a comunidade interna
em relação à sustentabilidade.

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
- Todas as atividades relacionadas à iniciação científica, atividades
acadêmicas complementares e extensão estão descritas no quadro 4 do
relatório de autoavaliação institucional 2018.
- Oferta de monitoria de nivelamento em Língua Portuguesa, Matemática
e Ciências Biológicas para alunos do primeiro semestre.
Ações

- Ofertada, pelo NAC, oficina Necessidades Educacionais Especiais:
conceito e fatores de identificação para os docentes da Instituição.
- Promoção de discussões sobre diversidade religiosa, étnico/racial e de
gênero nos eventos de maior visibilidade dos cursos de Enfermagem,
Direito, Administração e Ciências Contábeis.
- Extinção da semana de avaliação do calendário acadêmico.
- O trabalho das coordenações é apontado como bom pelos discentes.
- O item ensino/disciplina os discentes avaliaram como boa a qualidade
dos trabalhos desenvolvidos pelos professores.

Potencialidades

- Oferta de monitoria de nivelamento para que os discentes ingressantes
tivessem a possibilidade de reparar, total ou parcialmente, deficiências
em relação a conteúdos/conhecimentos básicos.
- Realização de oficina sobre educação especial junto aos docentes.
- O desenvolvimento das políticas de extensão é um elemento que
precisa ser repensado e reestruturado.
- A iniciação científica está restrita à produção e apresentação dos TCC.
- Baixo índice de participação dos discentes nas monitorias de

Fragilidades

nivelamento.
- Baixo índice de participação dos docentes na oficina sobre educação
especial.
- Ausência ou baixo índice de produção científica, cultural e tecnológica
pelos docentes.
- Aprimoramento dos PPC, em consonância com a missão, as diretrizes
e as políticas da Educação Superior.
- Reestruturação das políticas de extensão de modo que atenda ao PDI,

Metas

à missão da Instituição e às diretrizes da extensão homologadas pelo
MEC em dezembro de 2018.
- Planejamento acerca da ampliação da iniciação científica na
Instituição.
- Aprimoramento e inovação das práticas pedagógicas no processo de

ensino e de aprendizagem.
- Aperfeiçoamento do processo de planejamento e gestão dos cursos.
- Criação de repositório digital, no qual serão disponibilizados os
trabalhos produzidos pelos discentes e docentes.
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
- Aquisição de dois televisores para auxiliar na comunicação entre
Ações

Instituição e comunidade acadêmica.
- Reestruturação do site.
- Mudanças na política de uso das redes sociais.
- Uso de diferentes veículos a fim de ampliar a comunicação com a

Potencialidades

sociedade.
- Os relatórios de avaliação e de autoavaliação institucional não estão

Fragilidades

publicados para toda a comunidade interna e externa.
- Ampliação do uso de mídias de comunicação mais acessíveis à
comunidade interna e externa, como redes sociais e site institucional,
para a divulgação de documentos relacionados à avaliação e à

Metas

autoavaliação institucional, por exemplo.
- Utilização do site para a divulgação de eventos, ações institucionais,
trabalhos acadêmicos, entre outras informações de interesse da
comunidade interna e externa.

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

- Atendimento aos discentes por meio do Projeto de Atendimento
Ações

Psicopedagógico (PAPP), desenvolvido pelo NAC.
- Oferta de monitora de nivelamento de Matemática, Língua Portuguesa
e Ciências Biológicas.
- O núcleo de apoio comunitário atende aos discentes em diferentes
situações com a finalidade de prevenir ou sanar deficiências que
interfiram negativamente, principalmente, no processo de aprendizagem.

Potencialidades

- A relação entre coordenação e os discentes atendidos é avaliada de
forma positiva por eles.
- Oferta de monitoria das disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa
e Ciências Biológicas possibilita o nivelamento dos alunos quando do
seu ingresso.
- Dificuldade de reconhecimento em relação às necessidades especiais

Fragilidades

e psicossociais dos alunos devido a auto identificação.
- Necessidade de sensibilização dos corpos docente e técnico
administrativo em relação à inclusão social.
- Ampliação do programa de atenção aos estudantes.
- Aperfeiçoamento do projeto de nivelamento introduzindo o apoio com

Metas

tecnologias digitais de informação e comunicação.

- Formação continuada para os docentes e técnico administrativos em
relação à educação inclusiva.

Eixo 4 – Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
- Realização de oficinas, pela CPA, com a participação dos
colaboradores dos diversos setores da Instituição.
Ações

- Oferta de oficina, pelo NAC, envolvendo a temática de Educação
Especial para os docentes da Instituição.
- Realização de seminário para discussão da temática Metodologia do
Ensino Superior.
- Oferta de oficina para os docentes no que se refere à educação

Potencialidades

especial.
- Reuniões permanentes entre os setores e a CPA em relação ao
processo de autoavaliação.
- Necessidade de sensibilizar os docentes para participação nas oficinas

Fragilidades

oferecidas pelo NAC.
- Baixa produtividade científica, cultural e tecnológica dos docentes.
- Fomentar a formação continuada dos docentes.
- Elevar o número de contratação de docentes com titulação stricto
sensu e regime de trabalho parcial e integral.

Metas

- Incentivar a participação dos docentes em cursos de pós-graduação
stricto sensu.
- Prover orçamento para projetos de iniciação científica, extensão,
seminários e semanas pedagógicas.

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
- Reuniões com e em todos os setores foram e são realizadas de modo
que seja contemplada a cultura participativa.
Ações

- A gestão adotou medidas para que as atualizações em documentos
oficiais acerca do Ensino Superior fossem de conhecimento de todos os
órgãos que compõem a Instituição.
- A organização da gestão apresenta estrutura que contempla a cultura

Potencialidades

participativa.
- Abertura do dirigente e da mantenedora para apresentação de
propostas e soluções no processo de gestão.
-

Fragilidades

Dificuldade

de

integração

de

alguns

colaboradores

para

o

fortalecimento da cultura de participação.
- Barreiras e ruídos no processo de comunicação e informação.
- Ampliação da participação discente nos órgãos colegiados.

Metas

- Monitoramento da Legislação e Portarias do Sistema Nacional da
Educação.

- Aperfeiçoamento do sistema de comunicação e informação.
- Desenvolvimento de ações para a melhoria das relações interpessoais.
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
- Concessão de incentivos convertidos em descontos nas mensalidades
dos discentes que comprovem não ter condições de arcar com o custo
total ou parcial das mensalidades.
Ações

- Concessão de desconto de 2% nas mensalidades pagas até 10 dias
após o vencimento com o fim de aumentar o fluxo de caixa.
- Sempre que oportuno, a gestão orienta os colaboradores em relação
ao consumo de água e energia elétrica.
-

Potencialidades

Planejamento

e

controle

orçamentário

das

suas

obrigações

contratuais.
- Percentual de bolsas permanência e financiamento estudantil em
relação ao número de alunos.

Fragilidades

- Ferramentas tecnológicas que não atendem as necessidades de todas
as demandas para a gestão administrativa e para inovação das práticas
pedagógicas.
- Revisão do índice de concessão de bolsas oferecidas de forma
contínua e permanente em função da previsão orçamentária.
- Permanente atualização dos Investimentos nos laboratórios dos

Metas

diferentes cursos e nas tecnologias para melhoria dos serviços
administrativos e acadêmicos.
- Investimento para a atualização e ampliação do acervo da biblioteca e
capacitação dos corpos docente e técnico-administrativo.

Eixo 5 – Infraestrutura
Dimensão 7: Infraestrutura Física
- Melhoria de aspectos referentes à acessibilidade de pessoas com
Ações

deficiência.
- Instalação de sistema de segurança contra incêndio.
- Aquisição e instalação de softwares com a finalidade de auxiliar no
desenvolvimento didático-pedagógico em disciplinas dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis.
- Implantação de uma segunda sala de professores.
- Salas de aula atendem as necessidades dos alunos e dos professores.

Potencialidades

- Laboratórios de práticas estruturados e equipados.
- Aprimoramento da acessibilidade para pessoas com deficiência.
- Existência do sistema de segurança contra incêndio.
- Espaço adequado para convivência, estudo e descanso para os
professores.

Fragilidades

- Arquivos acadêmicos em formato físico.

- Monitoramento permanente da rede de internet e dos sistemas de
informação institucionais.
- Aprimoramento do plano de acessibilidade comunicacional e atitudinal.
Metas

- Monitoramento e acompanhamento dos planos de prevenção de
incêndio.
- Implantação do sistema de digitalização da documentação acadêmica.

