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  DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

Nome :  INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO–

IESMA   

Código da IES  - 2049  

Caracterização de IES :  Instituição privada, confessional.  

ESTADO :  Maranhão   

MUNICÍPIO:  São Luís 

 
 

2 COMPOSIÇÃO DA CPA 

 A Portaria - CS/DG - IESMA - Nº005/2015 nomeou os membros da CPA, 

em número de sete, representativos dos diferentes segmentos da comunidade 

acadêmica e da sociedade civil assim distribuídos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRO REPRESANTAÇÃO/SEGMENTO 

Brayan Robson Sousa Verde Rep. Discente 

Henia Vieira Sobrinho* Rep. Tecnico- administrativo 

Joana Meneses Mendes  Soc. Civil Organizada  

Maura Lorena B. de Carvalho  Re. Docente  

Wilton Lacerda Meira Rep. Discente 

Rogério Ferreira Oliveira  Re. Docente 

Waldeylson Silva Marques Rep. Discente 
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3 APRESENTAÇÃO 

                 O presente documento constitui-se no Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2016, do Instituto de Estudos Superiores do Maranhão - IESMA, 

elaborado com vistas ao cumprimento da Lei N. 10.861/2004 e com o intuito 

de apresentar os resultados da Pesquisa de Autoavaliação à comunidade 

acadêmica e colaborar com a mellhoria da qualidade da Educação oferecida 

pela IES. 

         A elaboração deste relatório segue as normas previstas na Nota Técnica 

N. 065/2014 INEP/DAES/CONAES e busca atender os critérios nela 

estabelecidos, considerando o período de transição entre a fase anterior e 

posterior a referida nota. Este documento é o segundo de um conjunto de três 

relatórios, sendo os dois primeiros apresentados nas versões parciais, nos 

anos de 2016 e 2017 e por fim, o último relatório, que será apresentado em 

2018, na versão integral.  

          Busca-se neste relatório apresentar os resultados da Pesquisa de 

Autoavaliação aplicada à comunidade acadêmica no ano de 2016, bem como, 

as ações desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) ao longo do 

ano de 2016.  

      O processo de avaliação institucional tem como objetivo construir uma 

cultura permanente de avaliação, possibilitando que os resultados obtidos 

ofereçam informações necessárias e pertinentes aos gestores da IES, 

permitindo implementar ações que venham somar às diretrizes estabelecidas 

como necessárias para o desenvolvimento da Instituição.  

         Com a divulgação dos planos de ação construídos pela CPA, 

considerando a realidade da Instituição, torna-se possível a verificação, das 

ações que estão sendo desenvolvidas no contexto institucional. O conteúdo 

deste documento ratifica a condução que o IESMA está dando ao processo de 

avaliação, visando fortalecer, a cada ano, a participação da comunidade, 

buscando a integração e a participação desta no desenvolvimento 

institucional.  

A equipe da CPA 

                                                                                     IESMA    
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4-   A INSTITUIÇÃO 

 

Nome :  INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO–

IESMA   

Código da IES  - 2049  

Caracterização de IES :  Instituição privada, confessional.  

ESTADO :  Maranhão   

MUNICÍPIO:  São Luís 

  

O Instituto de Estudos Superiores do Maranhão – IESMA é 

uma instituição de ensino superior privada, confessional, integrante do 

Sistema Federal de Educação credenciada a oferecer cursos regulares 

de ensino superior no Estado do Maranhão através da Portaria 

Ministerial nº. 1521 de 20/05/02, publicada no Diário Oficial da União 

nº. 97, Seção I de 22/05/02.  

Mantida pela Sociedade Maranhense de Cultura Superior – 

SOMACS, instituição de longa experiência na área de educação dentre 

as quais destaca-se a manutenção da Universidade do Maranhão que 

transformou-se posteriormente na Universidade Federal do Maranhão. 

 Enquanto instituição que busca a promoção do desenvolvimento 

humano o IESMA tem as seguintes finalidades: 

 Promover o ensino superior em nível de graduação e pós - 

graduação, através de um processo participativo, constituído 

de uma visão humanista, holística e técnico-científica, voltada 

para a promoção da justiça social; 

 Construir conhecimentos através da articulação entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão, buscando preparar o 

indivíduo para um exercício profissional crítico-reflexivo, que 

contribua para a solução dos problemas sócio-político-

econômicos, regionais e nacionais; 
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 Propiciar experiências voltada para a promoção da 

solidariedade humana e defesa dos ideais de liberdade. 

 Missão 

Formar presbíteros, agentes pastorais, pesquisadores e 

docentes, capacitando-os à reflexão sobre as diversas matrizes 

filosóficas, religiosas e educacionais, analisando criticamente as 

influências destas, sobre a realidade nas quais estão inseridos, 

habilitando-os a agir em favor do desenvolvimento integral da pessoa 

humana e da construção de uma sociedade pluralista, democrática, 

justa e solidária. 

 COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

 A Portaria - CS/DG - IESMA - Nº005/2015 nomeou os membros da 

CPA, em número de sete, representativos dos diferentes segmentos da 

comunidade acadêmica e da sociedade civil assim distribuídos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRO REPRESANTAÇÃO/SEGMENTO 

Brayan Robson Sousa Verde Rep. Discente 

Henia Vieira Sobrinho* Rep. Tecnico- administrativo 

Joana Meneses Mendes  Soc. Civil Organizada  

Maura Lorena B. de Carvalho  Re. Docente  

Wilton Lacerda Meira Rep. Discente 

Rogério Ferreira Oliveira  Re. Docente 

Waldeylson Silva Marques Rep. Discente 
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5 IINTRODUÇÃO 

     A Avaliação Institucional é um dos componentes do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes, Lei 

10.861, 2004) e visa àmelhoria da qualidade da educação superior e ao 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 

instituições de educação superior.Divide-se em duas modalidades: 

 Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP/MEC), compostas por membros externos, 

pertencentes à comunidade acadêmica e científica, tendocomo 

referência os padrões de qualidade para a educação superior 

expressos nos instrumentos de avaliação e os relatórios de 

autoavaliação. 

 Autoavaliação –realizada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) de cada instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro 

da autoavaliação institucional da CONAES.  

A autoavaliação tem como objetivos principais: 

1 Produzir conhecimentos; 

2 Discutir os sentidos do conjunto de atividades e finalidades da 
IES; 

3 Identificar as causas de seus problemas e suas deficiências; 

4 Aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional 
do corpo docente e técnico-administrativo; 

5 Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 
institucionais; 

6 Tornar mais efetiva a vinculação da IES com a comunidade; 

7 Avaliar a relevância científica e social de suas atividades e 
produtos; 

8 Prestar contas à sociedade 

 A autoavaliação compreende um autoestudo, tendo como 

referênciaos 5 eixos de avaliação correspondentes às dez dimensões de 
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avaliação institucional do Sinaes. É um processo dinâmico por meio do 

qual a instituição busca e constrói conhecimento sobre sua própria 

realidade, ao sistematizar informações, analisar coletivamente os 

significados e identificar pontos fracos e pontos fortes e propor 

estratégias de superação de problemas. A avaliação interna ou 

autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e renovador de 

análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a 

Instituição. 

       O processo de autoavaliação da IES é consolidado no Relatório de 

Autoavaliação Institucional, que tem por finalidade promover a cultura 

de autoavaliação e subsidiar os processos de avaliação externa. A 

avaliação externa exige a organização, a sistematização e o inter-

relacionamentodo conjunto de informações quantitativas e qualitativas 

existentes no IESMA, quese tornam visíveis ao serem disponibilizadas 

no Relatório. Uma visão externa à IES pode corrigir eventuais erros de 

percepção, atuando como um instrumento cognitivo, crítico e 

organizador das ações da instituição e do MEC.  

                O recredenciamento das instituições deve ser renovado 

periodicamente (artigo 46 da Lei de Diretrizes e Bases Nº. 9.394 de 1996 

e  Lei nº 10.870, de 2004).  

         Em  2011 o IESMA recebeu a visita in loco para fins de  

recredenciamento. A comissão de avaliação que visitou o IESMA, em 

2011,emitiu parecer com Conceito Institucional (CI) 2. Com isto o 

IESMA assumiu protocolo de compromisso com  a SERES para sanar as 

fragilidades.    

  Em 2015 tivemos a visita in loco para fins novamente de ato 

regulatório de recredenciamento da IES, obtendo conceito (3). Na 

referida avaliação a comissão de avaliação externa, chamou atenção 

para algumas fragilidades, o que gerou posteriormente diligência sobre 

as seguintes dimensões: 
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4.1 Dimensão: 6 - Organização e gestão da instituição, especialmente 

o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 

independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 

participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios. 

 Nesta dimensão a comissão chamou atenção principalemnte para 

os itens:A gestão institucional está pautada em princípios de gestão 

centralizadores, o que gera alguns obstáculos para uma prática de 

gestão democrática. Apesar dos documentos garantirem a 

representatividade dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica, 

constatou-se que os Colegiados Superiores não cumprem os 

dispositivos regimentais quanto ao seu funcionamento, demonstrando 

que as decisões são centralizadas na Direção Geral da IES. Os 

conselhos dos cursos funcionam regularmente com a participação dos 

docentes que atuam nos cursos e representação discente. Em reunião 

com os discentes constatou-se que existe uma certa dificuldade em 

relação à comunicação com os coordenadores dos cursos, devido aos 

alunos serem seminaristas e os coordenadores padres havendo uma 

hierarquia que dificulta a comunicação. As considerações realizadas, 

demonstram que a instituição apresenta um quadro AQUÉM do 

referencial mínimo de qualidade. 

   Em relação a esta fragilidade, a IES tem procurado mudar sua 

postura assumindo os seguintes compromissos: 

 Realização ordinária e extraordinária com o conselho 

superior, NDE, representantes dos diferentes segmentos, 

para tomada de decisões e planejamento das ações a serem 

realizadas na IES. 

 Transparência na gestão através de amostragem das ações 

realizadas. 

 Reuniões com coordenadores de cursos para estudo e 

reflexão sobre posturas enquanto coordenador(a) de curso. 
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4.2 Dimensão – 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e 

de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

 Em relação a esta dimensão, a IES tem conceito 3 apresentado 

infra-estrutura adequada ao seu funcionamento. A fragilidade que se 

apresenta a esta dimensão está relacionada ao elevador que a IES já 

comprou mas obteve problemas de entrga e, por este motivo não foi 

ainda instalado.Esta realidade gerou processo no ministério publíco que 

até agora ainda está tramitando.  

4.3 Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação 

aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

       Já em relação a esta dimensão, a avaliação externa cosntatou a 

ausência de autonomia da CPA, principalmente no que tange à 

divulgação dos resultados da avaliação para a comunidade acadêmica. 

Tal realidade perpassa pelo fato de ser uma instituição particular onde 

os técnicos não têm estabilidade de trabalho. Já com os alunos dis 

respeito ao fato de serem seminaristas e os dirigentes padres, o que 

gera uma relação de hierarquia e submissão. 

     Sabemos que muito ainda precisa ser feito. Existe necessidade de 

sensibilizarmos a comunidade acadêmica para maior envolvimento e 

compreensão do processo; A CPA rever seu papel e exercer suas 

atividades como orgão independente que é. 

                A edição do novo Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa, pela Portaria Nº. 92 de 31 de janeiro de 2014, trará grandes 

desafios ao processo de autoavaliação. Neste instrumento, a 

autoavaliação e o PDI assumiram grande centralidade, o que torna 

importante a redefiniçãoda atuação da CPA.  

Para colaborar com a IES nesse processo, a Diretoria de 

Avaliação da Educação Superior (DAES/INEP), com a orientação da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), 

sugeriu um roteiro para a elaboração do Relatório de Autoavaliação 
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Institucional (Nota Técnica N° 65 2014). Esse roteiro foi a base para a 

construção deste Relatório Parcial de Autoavaliação do IESMA, referente 

ao ano de 2016, com adaptações necessárias ao momento de transição 

em que nos encontramos. Transição que se refere às mudanças dos 

procedimentos de avaliação mas, principalmente, na gestão do IESMA e 

reorganização da CPA do IESMA. 

      Este relatório é o segundo de uma série de três que serão 

elaborados pela atual CPA, no período de 2016 -2018, sendo assim, é 

um exercício que pretende ser aprimorado. Mesmo com limitações, a 

expectativa é que contribua para dar visibilidade ao trabalho e a 

dedicação das pessoas que participam e constroem o IESMA, buscando 

a excelência e qualidade na formação profissional, aliada ao 

compromisso institucional com a inclusão social, a ética, o pensamento 

crítico, a produção de conhecimentos e a cidadania. 

 

6  METODOLOGIA  

  
6.1 - Reestruturação da CPA 2015/2017 

 
     A Lei 10.861, que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior em 2004, determina que a 

autoavaliação institucional deve ser conduzida pela Comissão Própria 

de Avaliação (CPA),constituída “por ato do dirigente máximo da 

instituição de ensino superior, ou por previsão no seu próprio estatuto 

ou regimento, assegurada a participação de todos os segmentos da 

comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a 

composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos. A 

CPA deve ter “atuação autônoma em relação a conselhos e demais 

órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior. Assim 

sendo, a nova equipe da CPA foi composta por sete membros: dois 

docentes, um técnico-administrativo, três discentes e um representante 

da sociedade civil, conforme consta da portaria nº05 DG/2015 do 



13 

 

iesma. A CPA foi convocada pelas comissões de avaliação em todas as 

visitas para reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, 

recredenciamento da IES.  

 

6.2 Os objetivos da reestruturação da CPA compreendem:  

 

 Atender a demanda crescente das atividades relacionadas a 

autoavaliação e a avaliação externa realizada pelo MEC; 

 Promover a institucionalização da autoavaliação da IES; 

 Ampliar a pesquisa de material analítico a ser utilizado nos 

relatórios anuais de autoavaliação; 

 Possibilitar à comissão ter uma percepção melhor sobre os cursos 

de graduação e de pós-graduação que são oferecidos; 

 Estabelecer uma comunicação mais efetiva com a Direção do 

IESMA e coordenadores de cursos. 

 Dinamizar o proprio processo de auto avaliação buscando uma 

maior participação dos diferentes segmentos; 

 Reestruturar as formas de divulgação dos relatórios de avaliação 

para toda comunidade acadêmica. 

 Examinar os resultados dos processos internos externos de 

avaliação institucional vinculados ao SINAES e emitir parecer a 

respeito dessa matéria, para conhecimento da comunidade 

universitária e da sociedade; 
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6.3  O planejamento estratégico da autoavaliação 

   A tabela abaixo mostra as etapas do processo de autoavaliação 

desenvolvido entre fevereiro e dezembro de 2016 no IESMA. 

 

 

O Plano de Trabalho da CPA foi elaborado incluindo as 

atividades previstas, definição de objetivos, cronograma, distribuição de 

tarefas, estratégias, metodologia e recursos.  

 A sensibilização buscou o envolvimento da comunidade 

acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização 

de reuniões, palestras e seminários.  

Na etapa de desenvolvimento, A CPA reuniu-se 

periodicamente e buscou sistematizar demandas/ideias/sugestões para 

definir os temas prioritários da autoavaliação em 2016. 

Foi realizado trabalho para o levantamento de 

informações,análise crítica e elaboração do relatório parcial, discutido 

na reunião geral da CPA.  

ATIVIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUH AGO SET OUT NOV DEZ 

Reuniões Oficiais da CPA     X  X  X  X  X X X 

Elaboração do Relatório de 

Autoavaliação                  

X X           

Análise do Relatório de 

Autoavaliação pelos membros da 

CPA  

 X X          

Aprovação do Relatório de 

Autoavaliação                    

 X X          

Postagem do Relatório no Site do 
MEC     até 31                

  X          

  Palestra com alunos novos – 

apresentação da CPA 

  X          

Reunião com a direção do IESMA   X          

Sensibilização e Motivação da 

Comunidade Acadêmica sobre a 

Avaliação Institucional  

 X X X         

Seminários     X X       

Palestra sobre avaliação 

INSTITUCIONAL 

       X X    

Aplicação da Avaliação 
Institucional para Graduação E 

PÓS GRADUAÇÃO 

         X X  

Elaboração do relatório parcial 2          X X X 
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 No trabalho, foram analisados os dois eixos de avaliação do 

Instrumento de Avaliação Institucional interna (2014), definidos para 

avaliação 2016 conforme planejamento da CPA. O objetivo foi 

estabelecer os conteúdos essenciais do Relatório de Autoavaliação. Além 

disso, foram acrescidos temas específicos que fazem parte da 

especificidade da IES para a autoavaliação . A seguir quadro com os 

eixos avaliados em 2016. 

 

Quadro 1  - Planejamento da autoavaliação ( Relatório 1 parcial) 

EIXO AVALIATIVO 
 

DIMENSÃO A QUE SE 
REFERE 
 

TEMAS PARTICULARES DO 
IESMA 
 

 

 
 
Eixo 2: Desenvolvimento 

Institucional –  
 

 Dimensão 1: 
Missão e Plano de 
Desenvolvimento 

Institucional 
Dimensão 3: 

Responsabilidade Social 
da Instituição. 

 
 

Avaliação Externa  
Avaliação interna 

 

 
  Eixo 4 – Políticas de 
gestão 
 

 Políticas de Pessoal 

 Organização e gestão 

 Sustentabilidade 

financeira 

 

 

 Recursos destinados 
para pesquisa e o 

desenvolvimento do 
processo ensino -

aprendizagem; 
 Centralização 

administrativa; 
  

 

                Após a definição dos temas em cada eixo avaliativo, foram 

definidos os instrumentos e procedimentos de avaliação: 

 Dados estatísticos: questionários de avaliação discente, docente; 

 Relatórios de avaliação externa (Relatórios de visitas in loco); 

 Entrevista com diretores e coordenadores; 

 Análise de documentos: PDI, Programa do IESMA, Instrumentos 

de avaliação do Inep, Boletins Informativos, etc.  

Para cada eixo foi elaborado um relatório parcial, apresentado 

e discutido nas reuniões da CPA. A partir dessa discussão foram 

identificados os avanços e desafios em cada área e definidas as 
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propostas da CPA em termos da melhoria da qualidade da 

instituição.Em seguida foram realaizadas reuniões com a direção da 

IES, conselhos de cursos para apresentação dos resultados e propostas 

de ações corretivas. 

6.4 Atividades da CPA 

 
O início das atividades da CPA (triênio 2015-2017) foi 

marcado pela realização de encontros para organizar o planejamento 

2016  com os membros da CPA, bem como  para estudos das notas 

técnicas para elaboração do relato intitucional e relatório de 

autoavaliação e estudo e reflexão sobre Qualidade da Educação 

Superior oferecida pela IES. 

Nesta reunião também foram apresentados e discutidos os 

resultados das visitas in loco para fins de recredenciamento da IES e 

reconhecimentos de curso. A seguir quadro com as atividades 

desenvolvidas pela CPA IESMA de outubro de 2014- março de 2016 

confforme tabela acima do planejamento da CPA do referido ano. 

 

7 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS E DAS 

INFORMAÇÕES  

Nesse campo serão apresentados os resultados (dados e 

informações) pertinentes a cada um dos dois eixos de avaliação. O 

objetivo foi realizar um diagnóstico a respeito do IESMA, ressaltando os 

avanços e os desafios a serem enfrentados. Em cada trabalho 

apresentado na reunião da CPA, as questões norteadoras foram:  

1. Quais são os desafios a serem enfrentados?  

2. Quais foram os avanços?  

3. Quanto foi alcançado em relação ao que foi estabelecido no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), considerando o 

perfil e a identidade do IESMA?  
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4. Quais ações deverão ser propostas pela CPA, a partir da análise 

dos dados e das informações, visando à melhoria das atividades 

acadêmicas e de gestão da instituição?  

 

7.1 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional: 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição. 

      Tem objetivo de analisar e determinar a coerência existente entre 

PDI e as ações institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação 

acadêmica – ensino, pesquisa, extensão e gestão. Pretende, igualmente, 

verificar os diferentes caminhos percorridos (ou a percorrer) pela IES no 

contexto de sua inserção social, bem como, sua atuação face à inclusão 

e ao desenvolvimento econômico e social, tendo sempre como base a 

missão, os propósitos e as metas anunciadas no PDI. 

1 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

       O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IESMA, com 

vigência para o período de 2007-2011, permanece até o momento. O 

referido documento, que deveria ter passado por recontrução, 

elaboração para vigência 2012-2016, não foi alterado pelo fato da 

Instituição em 2011, quando da visita para fins de recredenciamento ter 

entrado em protocolo de compromisso devido a várias fragilidades 

encontradas pela avaliação in loco conforme anexo nº.01 A partir desse 

momento, o IESMA vem trabalhando no intuto de sanar tais 

fragilidades para que possa acontecer nova avaliação in loco para 

recrendciamento o novo PDI seja elaborado. 

        Entretanto, mesmo estando em situação de protocolo de 

compromisso, as ações estabelecidas no PDI, as metas de 

desenvolvimento institucional a que o IESMA se propunha estão sendo 

cumpridas conforme veremos nos itens posteriores. 
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7.2  Responsabilidade social  

     A responsabilidade social é parte integrante dos princípios e valores 

do IESMA. O compromisso social do IESMA se manifesta não apenas 

dentro da IES, através do Ensino, da Pesquisa e da vida e atividades 

comunitárias, mas também, e cada vez mais, mediante sua presença e 

atuação nas comunidades necessitadas que a circundam. As atividades 

de extensão do IESMA abarcam as seguintes modalidades de atividades:  

 Atividades de cunho social nas comunidades: Atividades que 

visam construir ou facilitar o exercício da cidadania, seja pela 

prestação de serviços, seja pela capacitação de grupos.O IESMA 

desenvolve atividades de extensão na cidade de São Luis MA e 

cidades vizinhas, com cursos de formação de lideranças 

religiosas/políticas. 

 Atividades de extensão no mercado de trabalho: Atividades que 

buscam integrar os alunos e ex-alunos ao mercado de trabalho 

com curso de capacitação para professores de Ensino Religioso, 

curso de Gestão do 3º setor (ONGs, Associação etc..) 

 Atividades de extensão no meio-ambiente: Atividades que 

contribuem para a preservação do meio-ambiente, tanto pela 

geração de conhecimento científico na área, quanto pela 

capacitação de indivíduos e comunidades.  

 Atividades de extensão para preservação da memória e do 

patrimônio cultural.  

 Atividades de cunho social no Ensino: Atividades que buscam a 

inclusão social de alunos necessitados e a permanência dos 

mesmos na IES, sejam mediante um extenso programa de bolsas 

e ajudas para complementa-las  

 Apoio psicopedagógico oferecido. O Núcleo de Apoio 

psicopedagógico- NAP que atende aos alunos e comunidades. 

 Criação do Comitê de Responsabilidade Social com seguintes 

objetivos: 
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a)  Contribuir para o fortalecimento da sociedade e construção 

da cidadania, participando de projetos comunitários, de 

parcerias educacionais e de programas ambientais; 

b)  Criar comunidades de aprendizado com base em atividades 

socialmente responsável; 

c)  Difundir a cooperação instituição-comunidade; 

d)  Difundir a responsabilidade social internamente junto aos 

professores, alunos e funcionários; 

e)  Trabalhar a responsabilidade social de forma transversal 

nas disciplinas; 

f)  Contribuir para a formação do aluno cidadão; 

g)  Integrar a comunidade acadêmica do IESMA ao processo de 

desenvolvimento regional, por meio de ações participativas 

sobre a realidade maranhense; 

h)  Estimular no aluno a produção de projetos coletivos locais, 

em parceria com as comunidades assistidas. 

i)  parcerias com a Defensoria Pública do Estado do 

Maranhão,  

j)   Escola Superior de Magistratura, a Universidade Virtual do 

Maranhão 

k)  a Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia, tendo como 

meta a capacitação de profissionais cuidadores de idosos 

em todo o Estado do Maranhão. 

l)  Nos cursos de extensão oferecidos pela IES, os estudantes 

participam de atividades para formação de lideranças em 

diferentes bairros da capital, realizando seminários, 

palestras e cursos que contribuem para a formação de uma 

consciência para defesa do meio ambiente e patrimônio 

cultural. 
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m)  Convênio com o Centro Universitário Claretiano para 

fins de polo de Educação à distância  

 

          Desta forma o IESMA está assumindo sua responsablidade social 

de forma eficaz, de acordo com o PDI, tendo assim um referencial 

esperado para este exio. 

 

7.3   Eixo 4 – Políticas de gestão: 

 Políticas de Pessoal 

 Organização e gestão 

 Sustentabilidade financeira 

   O presente eixo busca verificar as políticas de pessoal, de carreiras do 

corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 

desenvolvimento profissional, suas condições de trabalho além do 

funcionamento e representatividade dos colegiados, a participação da 

comunidade universitária bem como a sustentabilidade financeira da 

instituição. 

7.4 Políticas de Pessoal  

     Nesta seção, é traçado um retrato de como professores e 

funcionários se percebem e são percebidos pelos demais segmentos da 

instituição, bem como avaliam a política de recursos humanos da 

Instituição. 

7.5  Corpo docente e plano de carreira  

         A avaliação do corpo docente do IESMA é notável na comparação 

entre as avaliações de 2012 e 2014, salvo algumas questões bem 

específicas que será retrada abaixo. A referida avaliação dos professores 

foi realizada pelos discentes em relação aos seguintes atributos 

conforme gráfico em anexo nº.03 

       Em relação às políticas docentes, considerando os diferentes perfis 

e as especificidades em termos das políticas necessárias de cada um 
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deles, as avaliações foram boas, entretanto, a maioria dos professores 

requer da Direção do IESMA transparência quanto ao plano de cargos 

carreira e salários, pois,para eles necessita maiores eclarecimentos. 

        Os aspectos mais frágeis segundo a avalição dos professores, são 

os Processos de promoção e políticas de qualificação docente. Em 

relação a estes pontos,é possível que os docentes estivessem na 

expectativa de promoções e qualificaçãoes devido a aprovação do novo 

plano de carreira docente já o segundo aspecto se refere à 

desatualização do Plano de Carreira Docente, pois na visão dos 

professores ele não corresponde às necessidades atuais dos mesmos.   

        A avaliação das políticas de pessoal no que se refere aos processos 

de admissão/demissão é, no entanto, apenas regular. A análise 

qualitativa dos comentários textuais encontra recorrências expressivas 

em torno da necessidade de elaboração de um plano de carreira que 

contemple promoções por tempo de serviço e por mérito mediante 

análise sistemática. Há insatisfações ainda com a política 

individualizada de reajustes sem critérios gerais e transparentes. A 

avaliação da IES realizads pelos docentes encontrar-se em anexo grafico 

nº . 3. 

 7.6 Corpo técnico-administrativo e políticas de pessoal  

      O corpo técnico-adminstrativo vem tendo avaliações quantitativas 

sistematicamente boas por parte dos alunos e professores, e suas 

autoavaliações são igualmente positivas. Embora a avaliação 

quantitativa seja muito satisfatória, a análise qualitativa de comentários 

textuais revela a demanda por treinamento em atendimento, tecnologias 

da informação, representação e em processos e normas da Instituição 

Esse diagnóstico requer da Instituiçao ações efetivas por parte da área 

de Recursos Humanos da IES que deve organizar um programa de 

capacitação dos técnicos – administrativos, bem como valorizá-los. 
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7.7 Organização e Gestão  

       Conforme descrita no PDI 2007-2011, a estrutura acadêmico-

administrativa do IESMA contempla instâncias de decisão em dois 

âmbitos: instâncias executivas e instâncias colegiadas.   

      Nos processos de avaliação interna, busca-se conhecer a opinião da 

comunidade acadêmica sobre as instâncias executivas e instâncias 

colegiadas,mais diretamente ligadas às atividades acadêmicas de 

graduação e pós-graduação, a saber: a Coordenação Graduação e a 

Coordenação Pós-Graduação. Busca-se, ainda, avaliar os serviços 

prestados aos alunos de graduação e pós graduação pela Direção da 

IES. 

        O IESMA é administrado em regime participativo, contando com 

diversos Órgãos Colegiados e Comissões. Os processos de avaliação 

consultam os participantes quanto à adequação da representatividade 

de cada segmento acadêmico junto a esses órgãos e comissões. 

Complementarmente, as normas e regulamentos necessários para o 

funcionamento e gestão do IESMA foram avaliados pela comunidade 

acadêmica, em especial quanto a sua clareza e facilidade de acesso.  

      Quanto às Normas, Regulamentos e Representatividade de maneira 

geral, alunos, professores e funcionários não estão satisfeitos com a 

clareza das normas e regulamentos da Instituição. Os comentários 

textuais enfatizam a necessidade desse conteúdo estar digitalizado na 

íntegra, reunido e facilmente acessível, o que nem sempre ocorre.  

No que diz respeito à representatividade dos diferentes segmentos 

acadêmicos junto a órgãos colegiados e comissões, a avaliação dos 

professores, funcionários e alunos não é satisfatória.Pelos comentarios 

textuais nota-se a necessidade das representaçãoes serem de fato 

atuantes, pois, há as representatividades mas, muitas circunstâncias só 

nos documentos legais. 
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 Já em relação à administração, conforme já citado em outro 

momento neste relatório e de acordo com o relatório de visita in loco a 

gestão é centralizadora mas que ações já estão sendo tomadas para 

sanar tais fragilidades. 

         No que tange as ações resultantes de processos de avaliação, cabe 

destacar que houve a recorrência de resultados satisfatórios 

relacionados à gestão e infraestrutura da IES como um todo conforme 

abaixo: 

1  Reforma da entrada com substituição de lajotas velhas por granito 

2.      Revitalização da fachada do prédio e muros 

3.      Substituição da parte do muro interno por grade de ferro. 

4.      Revitalizaçao do muro dos fundos com a area das formigas 

5.      Substituição do velho portão barulhento da entrada 

6.      Instalação de azulejos com o tema de São Luís na área de 

convivência, instalação de proteção corrimão, guarda corpo em aço 

inox nas escadas e rampas. 

7.      Reforma de toda a pintura externa dos três prédios e parte da 

área interna, as salas de aula 

8.      Revisão de todo o telhado sustituindo telhas podres e madeiras 

estragadas, aproveitamos para eiminar os pombos. 

9.      Reforma da biblioteca e ampliação do acervo de filosofia 

10.   Substituição do pavimento da entrada dos veículos com 

ampliação do espaço da entrada. 

11.   Substituição dos esgotos antigos, das calhas furadas e instalação 

de novas. 

12.   Climatização do auditório 

13.   Aumento da banda larga para 60mb 

14.   Contrataçao de  mais uma professora mestra em filosofia 

15.   Instalaçao de  bancos de praça nos jardins 

16.   Construção de uma nova sala de 70m para capela oficial. 

17.   Resolvido as pendências de aproximadamente 90% dos diplomas. 

18.   Instalação de novas câmeras de monitoramento - 15 no total. 
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19.   Organização da semana de filosofia sobre os valores e a crise 

moral dos nossos dias. 

20- Reestruturação do Diretório Central dos estudantes- DCE e 

Diretório Estudantil –DE. 

  

 Todas estas mudanças e outras que aqui não foram pontuadas 

são resultantes dos processos internos de avaliação institucional, em 

que os diferentes segmentos sempre elucidavam nas avaliações que 

conforme descrito acima se tornaram ações concretas 

 

     7.8 Sustentabilidade financeira da instituição 

 

          O IESMA foi sempre pontual nos pagamentos de professores e do 

corpo técnico-administrativo, bem como com pagamento de todos os 

impostos, encargos sociais da IES.Demosntra através de prestação de 

contas que possui recuros para honrar com todos os compromissos a 

que a IES se propos. 

   

Para este item foram propostas as seguintes questões para o ano de 

2016:  

  

 Existe apoio financeiro para as atividades de 

Ensino/Pesquisa/Extensão?  

 As condições financeiras existentes são adequadas para manter 

o IESMA?   

 Há divulgação sobre a aplicação dos recursos financeiros do 

IESMA? 

  

           Quanto ao apoio financeiro pode-se observar certo grau de 

insatisfação, principalmente na aplicação de recursos para as 

atividades de ensino/pesquisa e extensão. Pelas avaliações textuais os 

diferentes segmentos enfatizam que a plicação de recuros está voltada 

praticamente para a infraestrutura em detrimento de aplicação de 
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recuros no que envolve o processo ensino – aprendizagem que envolvem 

o objeto finalístico da instituição.  

 

            Quando se interroga os alunos principalmente a respeito desse 

tema, observa-se que eles levam em conta diversos fatores indiretos 

para o julgamento dessa proposição, e certamente aspectos visíveis, tais 

como qualidade da prestação dos serviços, principalmente no 

restaurante/ cantina, limpeza e conservação de alguns setores da IES. 

 

     De maneira geral uma quantidade considerável do quadro de alunos, 

professores e funcionários julgaram essa questão como insuficiente em 

2016, cabendo a administração observar diversos aspectos que podem 

levar a essa percepção, como transparência, até a política de aquisições 

da instituição. Aqui se merece mais uma vez reiterar a proposição dessa 

comissão na promoção de encontros de discussão entre os diversos 

segmentos.  

 

8   PROPOSIÇÕES ATUAIS  

  

               A CPA buscou Justificativa e Mapeamento de processos de 

trabalho a fim de identificar as melhores práticas de trabalho bem como 

trazer mais transparência facilitando o diálogo e ações de integração 

administrativa. Essa comissão durante a elaboração de seus trabalhos 

percebeu que inúmeros dados são coletados para atender objetivos 

específicos, dessa forma alguns dos mesmos dados são levantados 

diversas vezes. Nesse sentido a CPA eleborou relatório geral e por curos, 

realizou reuniões com a direção do IESMA e coordenações de curos para 

apresentar os resultados da avaliação e propondo ações corretivas para 

sanar tais fragilidades encontradas. 
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9  Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais 
e de curso:  

Conceito preliminar de curso 

 Os cursos do IESMA vivenciam continuamente o processo de 

avaliação interna por meio de atividades suscitadas pela Comissão 

Própria de Avaliação, pelo pelo núcleo docente, por meio de aplicação de 

instrumentos para a realização de avaliações diagnósticas cujo objetivo 

é mapear as potencialidades e fragilidades na oferta de cada curso do 

Instituto.  

 Por meio desses processos são identificadas necessidades 

relativas às dimensões propostas pelo instrumento de avaliação de 

cursos de graduação do INEP que geram reflexões e provocam, de 

acordo com a avaliação estabelecida no PPP, novas diretrizes, com 

vistas a aprimorar o desempenho da gestão acadêmica dos cursos. A 

realização dessas avaliações internas promove um melhor conhecimento 

da realidade dos cursos do IESMA bem como contribui para a melhoria 

de estratégias para se alcançar melhores índices de qualidade social e 

gerar indicadores para a tomada de decisão por parte da gestão 

institucional. 

Em complementação ao processo avaliativo de cursos, é 

atribuído ao INEP a avaliação externa, que analisa as dimensões 

organização didático -pedagógica, corpo docente e infraestrutura, 

produzindo um relatório que destaca as potencialidades e as 

fragilidades do curso avaliado e atribui o Conceito Preliminar de Curso. 

Em relação ao IGC – Índice Geral de Cursos – desde a inauguração do 

atual modelo de avaliação do SINAES - a partir do ano de 2004 – o 

IESMA vem obtendo continuamente o IGC “3”, conforme tabela abaixo. 

Número de cursos avaliados no triênio e IGC obtido: 
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Conceito Enade 

Resultado do Enade realizado nos anos de 2014 - 2015 pelos 

estudantes dos cursos do IESMA  

 

 

 

9.1 - Indice geral de cursos avaliados 

    O Índice Geral de Cursos Avaliados é o indicador que avalia 

anualmente o desempenho dos cursos de graduação e das pós-

graduações das instituições de ensino superior do Brasil. Para o cálculo 

do conceito final de cada instituição, o IGC considera o Enade e o CPC. 

O índice é a média ponderada do conceito obtido por todos os cursos de 

cada instituição. Ao IESMA foram atribuídos os seguintes IGCs: 

 

Atualmente o IESMA possui os cursos de graduação em 

Ciências Religiosas – Bacharelado, Teologia – Bacharelado e Filosofia – 

Licenciatura Plena, corpo docente e formado por 38 professores em 

tempo integral, parcial e horistas, possui um quadro de 14 funcionários 

e um total de 400 alunos. 

 

 

ANO CURSO CONCEITO 
2014 Ciencias 

religiosas 

3 

2014 Teologia 3 

ANO CURSO CONCEITO 

2014 Filosofia 3 
2015 Teologia No aguardo do conceito 

ANO CONCEITO 

2014 3 

2015 3 
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9.2    Análise crítica pela CPA das atividades de planejamento e 

avaliação  

A avaliação institucional busca, em sua essência, elementos 

para a melhoria e aperfeiçoamento do desempenho da instituição, a 

partir da participação democrática da comunidade que a constitui, da 

sociedade e de seus parceiros externos. Neste processo, a Comissão 

Própria de Avaliação possui o papel de conduzir os processos de 

avaliação internos da instituição, assim como está previsto no Sinaes. 

A pesquisa de autoavaliação institucional desenvolvida no 

IESMA, consiste em um questionário com perguntas, entrevistas, todos 

concernentes aos 2 eixos estabelecidos para o relatório parcial de nº 2 

ano base de 2016; levantamento e análise de documentos 

institucionais. As respostas são predominantemente objetivas, com 

espaço para manifestação de satisfação ou insatisfação em relação às 

dimensões avaliadas, em particular, às condições do processo de 

avaliação interna, epolíticas acadêmicas. 

       Com o resultado da pesquisa é elaborado o Relatório da 

Autoavaliação Institucional, contendo as potencialidades e as 

fragilidades institucionais em consonância com as diretrizes do Sinaes. 

Os resultados sistematizados são apresentados e discutidos com o 

Conselho Superior do Instituto e divulgados por meio de murais e site 

do IESMA.  

            

  De uma forma geral, os resultados referentes ao exercício 

compreendido entre os anos de 2012 a 2014 apontam para opiniões 

pouco positivas quanto à atuação da CPA na avaliação da Instituição 

por parte dos três segmentos envolvidos: docentes, técnicos-

administrativos e discentes.  

 No entanto a partir da avaliação externa para fins de 

recredenciamento da IES ocorrida em 2014, a equpe da avaliação in 

loco constatou tais fragilidades na CPA do IESMA. Assim a partir da 
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reflexão sobre essas fragilidades, a CPA foi reestruturada em 

2015/2016 assumndo uma nova postura. 

Ao comparar o percentual de participação da comunidade 

acadêmica na avaliação interna de 2012 e de 2014, foi possível observar 

um aumento de 80% na participação geral em 2016, um aumento de 

50% em relação a 2015 

             Pela análise dos membros da CPA e de representantes de  

outros segmentos, este aumento está ligdo ao melhor desempenho da 

CPA – IESMA.Porém sabemos que muito ainda tem para ser feito. Por 

consequência, a CPA continua investindo em suas ações. Ao longo de 

2016, fez reuniões com diferentes áreas para divulgar a comparação dos 

resultadosde 2012 e 2014/2015, visando que os pontos fortes fossem 

conhecidos e fortalecidos e, as fragilidades mais recorrentes fossem 

trabalhadas e ações fossem planejadas para aprimoramento.  

Além disso, foi realizada uma campanha de divulgação do 

processo de Avaliação Interna de 2016 que motivou a participação 

através de informes sobre os efeitos concretos que avaliação pode gerar 

sobre a IES.  

A CPA considera que, nos últimos anos, a cultura de avaliação 

vem tomando espaço na IES,na medida em que os gestores e toda 

comunidade acadêmica da instituição passaram a ver ações de melhoria 

decorrentes da avaliação e, eles próprios, puderam se beneficiar dos 

resultados das avaliações para embasar a tomada de decisões, e, em 

consequencia a demanda por novas modalidades de avaliação 

começaram a surgir:  

No que se refere às atividades de planejamento, todos os 

resultados de avaliações ao IESMA (interna e externa) servem de 

insumo para as atividades de planejamento acadêmico em geral e, em 

particular, para a preparação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), que deve ser realizada por todos os órgãos da IES 

com a colaboração da CPA.  

Em 2016, a CPA concentrou-se nas atividades de avaliação, 

sobretudo, na avaliação interna. Conforme planejado, será em 2017 que 
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a CPA voltará a enfatizar as ações de planejamento, em particular 

àquelas referentes à atualização do PDI, de modo a torná-lo um 

documento dinâmico capaz de traçar um retrato fiel das linhas de ação 

do IESMA.  

 

 

9.3     Documentos de referência  

 Documentos oficiais. 

 Relatório da avaliação interna. 

 Relatórios das comissões de especialistas do MEC. 

 Resultado Avaliação ENADE. 

 PPI.-PDI. 
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10    CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A cada ano a equipe que compõe a CPA do IESMA tem lançado 

estratégias de mobilização para que a comunidade acadêmica participe 

mais ativamente dos seus processos.  

Percebe-se que essa conquista gradativa tem-se tornado 

significativa principalmente em 2016, embora parcela importante ainda 

refira insatisfação com a sua divulgação. Outra questão que chama a 

atenção é que disseminar a cultura de autoavaliação requer um 

trabalho de mobilização durante todo o ano, e por segmentos.  

Diante disso e da constatação de que culturalmente esse 

movimento de autoavaliação institucional não fazia parte da história 

educacional dos sujeitos envolvidos, percebe-se, portanto, a 

necessidade de investimentos quanto à divulgação dos resultados e de 

seus efeitos na vida acadêmica, assim como da influência desses nas 

decisões estratégicas da instituição, alinhando avaliação e 

planejamento. 

Os resultados apresentados neste relatório demonstram as 

significativas conquistas alcançadas a partir dos indicadores das 

autoavaliações realizadas ao longo dos últimos anos, o que sustenta a 

nossa convicção de que o foco para fortalecer a CPA diante da 

comunidade acadêmica é o reconhecimento de seu papel através da 

autoavaliação, transformando a CPA em agente catalizador de 

mudanças.  

Finalmente, espera-se contribuir de forma efetiva para o 

desenvolvimento da avaliação e da gestão institucional preocupadas 

com a formação de profissionais competentes e, ao mesmo tempo, 

éticos, críticos, responsáveis socialmente e participantes das mudanças 

necessárias à sociedade. 
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INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO 
PROJETO DE AUTO - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

AVALIAÇÃO GERAL PELOS SEGMENTOS 

ANEXO  1 - Eixo  –2  -Desenvolvimento  institucional 

- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
- Responsabilidade social da Institucição  

CONCEITOS 

INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

TOTAL QUE RESPONDERAM: 156 

1 - Avaliação  - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

2 - Avaliação - Responsabilidade social da Institucição  

 

 

5 -  Avaliação geral - Eixo 2

 

 

50% 

50% 

INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

40% 

60% 

INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

60% 

40% INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO
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CONCEITOS 

INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

TOTAL DE DOCENTES QUE RESPONDERAM: 156 

1 - Avaliação – Políticas de Pessoal 

 

2 – Avaliação – Organização e Gestão da IES 

 

 

11 – Avaliação Geral – Eixo 4 

45% 

55% 

INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

62% 

38% INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO 
PROJETO DE AUTO - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

AVALIAÇÃO GERAL – EIXO 4 

ANEXO 2 – AVALIAÇÃO GERAL – EIXO 4 - Politicas de Gestão  
-Políticas de Pessoal; 
-Organização e Gestão da IES; 
-Sustentabilidade financeira 
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INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO 
PROJETO DE AUTO - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

ANEXO 3  AVALIAÇÃO DO IESMA ´PELO  CORPO DOCENTE 

CONCEITOS 

INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

TOTAL DE DOCENTES QUE RESPONDERAM: 20 

1 - Avaliação das  Políticas de pessoal  as carreiras de corpo docente 

 

2 - Auto avaliação docente 

 

 

 

   3 -  Avaliação das Condições de trabalho dos docentes 

50% 50% INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

55% 

45% INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

20% 

80% 

INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO
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   4 - Avaliação do  corpo técnico administrativo 

 

 

   5 -  Avaliação das salas de aula 

 

 

   6 - Avaliação da biblioteca 

  

 

50% 50% 
INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

13% 

87% 

INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

27% 

73% 

INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO
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   7 -  Avaliação das políticas de iniciação científica 

  

 

8 –  Organização e gestão da Instituição 

 

9- Avaliação da missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

20% 

80% 

INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

86% 

14% 
INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

60% 

40% INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO
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10 – Comunicação com a sociedade 

 

11 - Processo de auto - avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

47% 

53% 

INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

40% 

60% 

INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO
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CONCEITOS 

INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

 

TOTAL: 211 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

49% 
51% 

INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

ANEXO 4 - AVALIAÇÃO GERAL DO IESMA PELOS DIVERSOS SEGMENTOS 
ANO – 2017  REF: AVALIAÇÃO - 2016 
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2 – EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL; 

 

   3 -  POLÍTICAS ACADÊMICAS; 

 

 

4- POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 

5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA

 

 

 

62% 

38% INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

67% 

33% 
INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

83% 

17% 
INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

50% 50% 
INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO


