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APRESENTAÇÃO  

 

 

  
A Comissão Própria de Avaliação do IESMA apresenta o 6º Relatório Trienal de 

Autoavaliação Institucional (2015-2017). A referida comissão do IESMA reúne dados, 

análises e informações, que oportunizam à Instituição uma reflexão crítica de seu percurso no 

período avaliado, para o planejamento de ações tendo em vista a consecução de seus objetivos 

e metas. Os dados estão apresentados de forma comparativa, tendo como base o período de 

2015 e 2016 e informações específicas de alguns indicadores, relativos a 2017, ano de sua 

elaboração. A leitura do relatório permite uma visão sobre a trajetória do IESMA a partir das 

dimensões definidas pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

Na elaboração deste relatório procurou-se considerar as orientações da Nota técnica nº 

065 de 9 de outubro de 2014 da DAES/INEP e CONAES especialmente no que se refere a 

estruturação das dimensões em eixos, mantendo a estruturação básica dos relatórios trienais 

anteriores, uma vez que estavam afinados com essas novas diretrizes de elaboração dos 

Relatórios de Autoavaliação Institucional.   

  O período de construção deste Relatório coincide com omesmo em que se discute a 

reelaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional que deve ser pensado e 

implantado, bem como das atividades que se desenvolverão nos próximos cinco anos pela 

instituição, o que propiciará a condução desse processo a utilização das análises dos diferentes 

resultados avaliativos aqui apresentados. 

 Essa aproximação entre avaliação e planejamento institucional tem sido objeto de 

investimento da CPA, procurando assegurar maior envolvimento de diferentes setores da IES 

com o processo de análise e encaminhamentos para tomada de decisões.   

 Importante agradecer, desse modo, aos diferentes segmentos da IES que colaboraram, 

participando ativamente dos processo de avaliação propostos pela CPA o que permitiu à 

equipe da CPA construir relatórios amplos, comparativos e que têm possibilitado um olhar 

mais integrado das diferentes dimensões institucionais.   

  

A Equipe da CPA do IESMA 
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Nome: INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO - IESMA 
Código da IES: 2049 
Caracterização da IES: IINSTITUIÇÃO PRIVADA CONFESSIONAL 
Estado/UF: MARANHÃO/MA  
Município: SÃO LUÍS  

1 BREVE HISTÓRICO DA IES 

A gênesis do Instituto de Estudos Superiores do Maranhão –IESMA - remonta ao 

ano de 1956 quando foi fundada a Sociedade Maranhense de Cultura Superior – SOMACS 

com o objetivo de criar e manter uma unversidade católica no Maranhão. Essa iniciativa foi 

promovida pela Arquidiocese de São Luís e presidida pelo então bispo arquidiocesano Dom 

José de Madeiros Delgado. A Universidade criada pela SOMACS, em 18/01/1958, foi 

reconhecida pela União como Universidade Livre em 22/06/1961 por meio do Decreto de nº. 

50.832, com a denominação de Universidade do Maranhão. Progressivamnete, nos termos da 

Lei 5.152 de 21/10/1966 (alterada pelo Decreto Lei nº. 921 de 10/10/1969 e pela Lei nº. 5.928 

de 29/10/1973), foi instituída pelo Governo Federal a Fundação Universidade Federal do 

Maranhão com a finalidade de implantar a Universidade Federal do Maranhão – UFMA. 

Nesta ocasião a SOMACS cedeu seus cursos e seu patrimônio para a União Federal.  No 

entando, a necessidade de formação de professores de Ciências da Religião e de Sacerdotes 

fez com que a SOMACS retomasse suas atividades Educacionais, de forma que em 1976 criu 

o Centro de Estudos Teologicos – CET, e, em 1984, numa parceria com a Conferencia 

Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB e a Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB, 

regional Maranhão, foi criado o Centro Telógico do Maranhão – CETEMA com os cursos de 

Filosofia (livre), Teologia (Licenciatura Plena) e Ciências da Religião (licenciatura Curta) 

regulados pelo Conselho Estadual de Educação - CEE. Com o advento da nova Lei de 

Diretrizes e Bases 9.394/96 o nome CETEMA foi alterado para IESMA atendendo a essa 

nova Legislção. 

O Instituto de Estudos Superiores do Maranhão – IESMA é uma instituição de 

Ensino Superior privada, confessional, credenciada no Sistema Nacional de Educação 

Superior do Ministério da Educação pela portaria ministerial nº 1.521 de 20/05/02 publicada 

no DOU nº 97, Seção I de 22/05/02. Iniciou suas atividades como instituição de ensino 

superior agora regulada pelo Conselho Nacional de Educação no primeiro semestre letivo de 
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2003 com o curso de Ciências Religiosas autozidado pela Portaria Ministerial nº 1.522 de 

20/05/02 publicada no DOU nº 97 Seção I de 22/05/02. 

No ano de 2005 obteve a autorização para o curso de Filosofia licenciatura plena 

através da Portaria Ministerial 353 de 1º de fevereiro de 2005, obtendo seu reconhecimento 

em 2007 através da Portaria Ministerial -Normativa nº 40 Artigo 63 de 12 de desembro de 

2007. 

No ano de 2006 obteve autorização para funcionamento do curso de Teologia – 

Bacharelado através da Portaria Ministerial n887 DOU de16 de novembro dde 2006 e seu 

reconhecimento pela portaria 546 DOU de 12 de setembro de 2014 com nota 03.  

No ano 2007 foi protocolado o recredenciamento e em 2011 a IES recebeu visita 

in loco para este fim. Após a visita, a Instituição foi notificada com muitas fragilidades que 

gerou uma nota (2), sem alcance dos referenciais mínimos para funcionamento gerando no ato 

o protocolo de compromisso assumido então pela IES juntamente com a CPA com a agora 

Secretaria de Regulação e supervisão da Educação superior - SERES.  

A partir de 2012, então a IES juntamente com a CPA e todos os segmentos 

empenharam-se para sanar as diversas fragilidades encontradas.  

No ano 2013 o Instituto recebeu a visita in loco para renovação do reconhecimento 

do Curso de Ciências da Religião, obtentendo conceito (3). O processo ainda está em análise 

no e-MEC. 

No ano de 2015 o Instituto recebeu nova visita in loco para avaliar o protocolo de 

compromisso e, desta feita, obeteve o conceito três (3), mas com ressalvas  mediantes a 

fragilidades encontradas tais como : Elevador, rampa de acesso pelo portão principal e  ações 

que possam garantir a efetividade e a  participação dos segmentos nas decisões da IES. 

O Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, mantido pela SOMACS, tem 

autonomia financeira, didática e pedagógica, regida por regimento próprio e por isso  deve ter  

suas decisões tomadas pelos colegiados através dos seus Conselhos Superiores, nos quais a 

SOMACS está representada com direito a voz e voto. 
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Atualmente, o IESMA tem os cursos de graduação em Ciências Religiosas – 

Bacharelado; Teologia – Bacharelado; e Filosofia – Licenciatura Plena. O corpo docente é 

formado por 28 professores em tempo integral, parcial e horistas. Há um quadro de 15 

funcionários e um total de 400 alunos. 
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2 METODOLOGIA DO TRABALHO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

         A metodologia adotada para a avaliação no triênio 2015-2017 baseou-se 

principalmente em dois documentos ofciais: 

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que é um documento onde está 

expresso a missão da instituição de ensino superior (IES) e as ações e dinâmicas 

definidas para atingir metas e objetivos, bem como nas fragilidades detectadas nas 

avaliações internas e externas na IES; 

 Nos relatórios de avaliação interna  e externa da IES que ao longo do período de 

2011 a 2015 passou por compromisso de ajustamento de conduta  em relação a várias 

fragilidades encontradas, conforme já foi mencionado nos raltórios parciais. 

          A instituição tem o dever de avaliar sempre o seu PDI  e  a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) tem como atribuição-fim o planejamento e realização do projeto de 

Autoavaliação Institucional sem perder de vista o PDI e as avaliações realizadas.  

No planejamento da gestão para o quinquênio (2007-2011), a IES elegeu e registrou 

no seu PDI sua filosofia de trabalho, a missão a que se propõe, as diretrizes pedagógicas que 

orientam suas ações, sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que desenvolve 

e/ou que pretende desenvolver. Além disso, previu estratégias de controle de excelência 

acadêmica, de custos e de racionalização de recursos que respondem a objetivos que 

contemplam a excelência acadêmica, a manutenção do compromisso social e a convicção de 

que o processo de gestão acadêmica/administrativa pode ser sempre aperfeiçoado.  

Para tanto, com a visita do MEC para fins de recredenciamento da IES, foi constatado 

que nem todas as metas foram cumpridas. Devido ao não cumprimentos de tais metas, a IES 

foi orientada a retirá-las de seu PDI e elaborar um novo PDI para o biênio (2012-2013) 

expressando a que de fato estivesse dentro de suas possibilidades de cumprimento. O 

desenvolvimento do PDI (2012-2013), conforme normativas oficia, a gestão não orientaa seu 

trabalho por meio de um Planejamento Anual. As ações registradas acontecem de forma 

isoladas e muitas vezes são pró-formas, e, sendo assim não conseguem oferecer visibilidade 

com precisão sobre o que foi produzido no IESMA neste período. 
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           Neste contexto, a CPA- IESMA projetou e executou seu projeto de Autoavaliação 

Institucional para o 6º ciclo avaliativo (2015-2017) buscando avaliar os objetivos e metas 

previstas no PDI (2012-2013). Propôs-se também a observar a coerência e a articulação entre 

as diversas ações, registrando os percursos que apesar de serem pouco visiveis, mantém os 

padrões em que situam o IESMA como um Instituto de Ensino Superior que, apesar das 

adversidades, sustenta seu caráter transformador e, ao mesmo tempo, resguardando a 

qualidade do trabalho acadêmico. 

Independente dos processos definidos para o encaminhamento do trabalho avaliativo, 

os produtos, assim como sua condução, são fundamentais para o aprendizado coletivo dos 

atores envolvidos com a avaliação, assim como para a tomada de decisões relacionadas ao 

planejamento e gestão da IES. 

A opção pela dinâmica avaliativa prevista para a constituição do 6º ciclo avaliativo 

2015/2017 organizou-se a partir de duas ações básicas: 

 Participação qualificada, quando se contou com a análise de interlocutores 

privilegiados, em cada dimensão – registradas no preenchimento de questionários 

personalizados, para identificar o que foi realizado no período, ou seja, o que se 

atingiu, o que foi preciso manter e o que ainda não ocorreu; as metas atingidas, 

parcialmente atingidas ou não atingidas.  

  Coleta de dados internamente em diferentes fontes oficiais de informações – 

Relatórios periódicos produzidos pela CPA. 

O trabalho de coleta e sistematização de dados possibilitou, por meio de diferentes 

indicadores, a avaliação das metas expressas no PDI. 

 A coleta de dados teve também como finalidade contribuir com a construção de uma 

cultura avaliativa, na medida em que a proposta de avaliação para esse ciclo buscou integrar 

na dinâmica cotidiana do trabalho diferentes fontes de dados advindas dos diferentes 

segmentos,com o objetivo da produção de novos conhecimentos reconhecidos como 

essenciais para o aperfeiçoamento do trabalho acadêmico e/ou administrativo.  
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Com essa perspectiva metodológica foram, portanto, avaliadas todas as dimensões 

institucionais, agregadas, de maneira a atender orientações da Nota técnica 

INEP/DAES/CONES n° 065 que trata da elaboração do Relatório de Autoavaliação 

Institucional: 

 

Avaliação  

 

Desenvolvimento Institucional  

 

Atendimento aos Discentes  

 Eixo 4: Polític

. 

  

 A figura 1, a seguir, ilustra o processo relacional entre os Eixos propostos e a 

dimensões avaliadas. 
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3  EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

DIMENSÃO: 8 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO  

3.1 Planejamento  

         O regimento do IESMA garante a representatividade dos diferentes segmentos da 

comunidade acadêmica no processo de elaboração do Planejamento Institucional. Apesar de 

muitos esforços para que seja elaborado coletivamente pela comunidade acadêmica 

organizada em seus diferentes segmentos/conselhos, ainda não chegamos lá. É tímida a 

participação dos segmentos nas deciões do Instituto, competindo à diretoria definir as 

políticas de gestão acadêmicas e administrativas, sem dar devida atenção aos segmentos. 

 Compõem e participam de processos do planejamento acadêmico administrativo os 

seguintes colegiados deliberativos 

I. Conselho Superior (CS); 

II. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE);  

III.Núcleo Docente Extruturante (NDE). 

IV.Instituto Superior de Educação (ISE); 

O processo de planejamento com o envolvimento de todos os colegiados deve se 

consolidar na elaboração do PDI – (Plano de Desenvolvimento Institucional) e dos Planos de 

Cursos e Programas.  

De acordo com as avaliações, é preciso encontrar e executar ações que possam sanar a 

fragilidade em torno da participação dos segmentos nas dicisões e que o planejemanto possa 

ser construido por todos.   

3.2  Avaliação Institucional   

            A avaliação institucional ou auto avaliação institucional se constitui num processo que 

deve possibilitar a compreensão da instituição, por meio da captação do sentido comum sem 

perder de vista a complexidade de suas ações. O processo de avaliação institucional da IES, 

construído por professores, alunos, funcionários e comunidade é orientado, pelas metas 
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descritas no PDI, sendo que no período de 2012/2013 (PDI) vigente, são as seguintes  

estabelecidas pelo IESMA:  

 Articulação entre PDI, a Auto avaliação Institucional e as avaliações interna e externa, 

em diálogo com a comunidade, de forma a subsidiar a formulação e a tomada de 

decisão das diferentes instâncias acadêmica e administrativa sobre as ações de 

superação das deficiências apontadas; 

 Implementação da Auto avaliação contínua da IES e dos cursos e efetivação da 

avaliação para todos os segmentos.   

               A autoavaliação institucional é realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA 

IESMA) órgão de elaboração e coordenação do Projeto de Auto avaliação Institucional, que 

congrega todos os processos avaliativos internos e externos da instituição. Neste sentido, sem 

duplicar esforços, os resultados da avaliações realizadas pelas comissões avaliativas – internas 

e externas – são reunidos pela CPA-IESMA, conforme estabelece a Lei Nº 10.861/04 que 

Instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e a Portaria nº 40 

de 2010 integrando nos seus relatórios Trienais todos os esforços avaliativos que envolvem a 

Instituição.  

             Para implementar a dinâmica do trabalho avaliativo a CPA  IESMA,  atendendo as 

normativas oficiais, está constituída por representantes de professores,  alunos, funcionários e 

representantes da sociedade civil, com funções de análises e  proposições pela organização,  

sistematização, análises de dados, divulgação de informações.  

             A descrição deste processo avaliativo se organiza a partir de dois pontos:  

Ponto 1  –  refere-se aos procedimentos avaliativos realizados diretamente pela própria CPA  

IESMA, quais sejam: a descrição de como realiza a avaliação e acompanhamento do processo 

de tomada de decisão de cada um dos 5 eixos/ dimensões institucionais avaliadas.  

Os procedimentos avaliativos deste ponto 1 envolveu:  

1) Analisar e selecionar indicadores baseados nos documentos oficiais da CONAES;   

2) coleta de dados em cada segmento do IESMA, baseada em indicadores selecionados;                                   
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3) organizaçao dos dados em  tabelas e gráficos de forma a permitir a  compreensão dos 

indicadores;   

4) comparação e analise dos dados com resultados de outros triênios;  

5) elaboração de medidas sugestivas para o processo de tomadas de decisão;  

6) produção de material para divulgação dos dados junto à comunidade acadêmica,  

7) acompanhamento  do processo de tomada de decisões.  

Ponto  2  –  refere-se às  práticas avaliativas que vem sendo  institucionalizadas, realizadas 

pela CPA e demais comissões  que  buscando desvelar aspectos específicos, aprofundando 

análises que possam aprimorar a  qualidade institucional. Neste ponto destacam-se as 

seguintes práticas avaliativas já institucionalizadas:   

1) Análise de dados da Avaliação in loco de cursos de graduação e da IES já realizados 

pelo MEC/Inep;  

2) Avaliação de todos os segmentos da IES realizada pea CPA.   

A seguir são apresentadas análises referentes às práticas avaliativas institucionalizadas 

desenvolvidas neste ciclo avaliativo. 

Análise dos Resultados das Avaliações 

 Análise de dados da Avaliação in loco de cursos de graduação realizada pelo 

MEC/INEP 

  

  Este é um estudo dos indicadores de qualidade produzidos pelo MEC, com ênfase, nos 

resultados do ENADE e outras avaliações realizadas e disponibilizados pelo INEP. 

ANO CURSO CONCEITO PORTARIA Nº                 OBS 

 

 

2015 

 

 

IES- (recredenciamento) 

 

   

    03 

 Portaria Condicionada ao 

compromissso de sanar as fragilidades 

evidenciadas pela avaliação in loco 

(mencionada na análise dessa 

dimensão.) e nos relatórios parciais. 

 

2017 

Renovação 

reconhecimento de 

Ciências da Religião 

 

   03 

430 de 06 de julho -

2017 
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Análise dos Resultados das Avaliações  

          Os conceitos finais evidenciaram um panorama satisfatório mais ao mesmo tempo 

preocupante, considerando que a IES em seu recredenciamento obteve nota 3 mas com 

algumas ressalvas, princiapalmente no que tange às fragilidades expressas na avaliação in 

loco realizada no período de 03 a 07 de março de 2015 e já mencionadas em relatórios 

parciais: 

 conclusão do elevador que até o fechamento desse relatório não foi concluida a sua 

instalação,   

 construção da rampa de acesso á IES pela entrada principal; 

 Ações que possam caracterizar a administração descentralizada.  

Estes pontos foram ralatados na última avaliação in loco para fins de recredenciamento da 

IES e que gerou diligiência e condição para obtenção da portaria de recredenciamento da IES. 

Até o presente não foram sanadas tais fragilidades. 

Os Cursos de Teologia e Ciências Religiosas, apresentaram conceito 3 obtendo esta 

nota é considerado que a IES e os cursos têm um padrão mínimo de qualidade, conforme os 

parâmetros do MEC. O curso de Filosofia, reconhecido pela portaria normativa nº 40 – artigo 

63 de 20 de dezembro de 2016.O referido curso deve passar pelo processo de 

Reconhecimento através da avaliação in loco até 2019. 

Conceito preliminar de curso 

         Elaborado com o objetivo de combinar diferentes medidas de qualidade de cursos de 

graduação e algumas variáveis de insumo em uma única medida, é constituído de oito 

componentes, agrupados em três dimensões que se destinam a avaliar a qualidade dos cursos 

de graduação: (a) desempenho dos estudantes, (b) corpo docente e (c) condições oferecidas 

para o desenvolvimento do processo formativo.  

       Os cursos do IESMA vivenciam continuamente o processo de avaliação interna por meio 

de atividades suscitadas pela Comissão Própria de Avaliação, 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.  
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        Por meio desses processos são identificadas necessidades relativas às dimensões 

propostas pelos instrumentos de avaliação dos cursos de graduação do promovidas pelo 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 na educção e gerar indicadores para a tomada de decisão por parte da gestão 

institucional. 

Indicador de qualidade institucional: IGC  

             A qualidade da educação oferecida pela instituição de educação superior IESMA tem 

sido medida pelo MEC/Inep por meio do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição. 

Esse índice é definido como um indicador de qualidade das instituições de educação superior, 

que considera em sua composição os resultados da avaliação de cursos de graduação e de pós-

graduação. Na graduação, é utilizado o CPC (conceito preliminar de curso) dos cursos 

participantes do Enade.  

 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 até o atual modelo de avaliação do SINAES - a partir do ano de 

2004 – o IESMA vem obtendo continuamente o IGC “3”, vale ressaltar que no ano de 2013 o 

IGC contínuo era de 2.047 e em 2014 ele subiu para 2.342. em 2017 tivemos ou aumento 

ficando em 2017 COM igc de 24290 

Número de cursos avaliados no triênio e IGC obtido: 

 

 

 

 

ANO CURSO CONCEITO 

2011 Filosofia 3 

2014 Ciencias religiosas 3 

2015 Teologia 3 
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Conceito Enade 

Resultado do Enade realizado nos anos de 2008 - 2015 pelos estudantes dos cursos do 

IESMA. 

Enade 2008 filosofia
1
 

 

Conceito 

3 

Formação IESMA BRASIL Diferença IESMA 

Geral 52,5 51,9 + 0,6 

Especifica 30,5 28,5 + 2,0 

 

 

Enade 2011 filosofia
2
 

 

Conceito 

3 

Formação IESMA BRASIL Diferença IESMA 

Geral 36,7 39,7 - 3,0 

Especifica 51,0 51,2 - 0,2 

 

  

Observação: neste ano 29 alunos deixaram de comparecer ao exame e apenas 03 justificaram 

a ausência.  

Enade 2014 filosofia
3
 

 

Conceito 

3 

Formação IESMA BRASIL Diferença IESMA 

Geral 55,6 54,6 + 1,0 

Especifica 37,3 36,0 + 1,3 

 

 

Enade 2015 teologia. 

 

Conceito 

3 

Formação IESMA BRASIL  

Geral 53,5 54,6  

Especifica 62,9 58,2  

 

Enade Ciencias da Religião. 

                                                           
1
 ENADE 2008. http://portal.inep.gov.br/enade/relatorios 

2
 ENADE 2011. http://portal.inep.gov.br/enade/relatorios 

3
 ENADE 2014. http://portal.inep.gov.br/enade/relatorios 

4
 ENADE 2015. http://portal.inep.gov.br/enade/relatorios 

 
 

http://portal.inep.gov.br/enade/relatorios
http://portal.inep.gov.br/enade/relatorios
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Este curso apeasar de ser afim ao da teologia, ainda não entrou no elenco dos cursos avaliados 

pelo Enade. 

Índice 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: 

 

 

 

 

 

 De acordo com os dados apresentados, compreende-se que o IESMA mantem um um 

padrão mínimo de qualidade, conforme os parâmetros do MEC. Sabemos também que muitos 

esforços ainda são necessário para que a IES possa de fato se consolidar como uma IES que 

oferece uma educação superior com ética e competência conforme prevê o PDI. 

As Fragilidades que foram expressas nos realtórios parciais e no presente relatório 

deverão ser pauta dos novos rumos que o IESMA deverá tomar aprtir de agora.  Entendemos 

que a mudança só virá, quando todos os esforços forem soamdos no sentido do 

compromitimento com a melhoria da educação qe a IES oferece. 

 

 

 

 

 

ANO CONCEITO 

2015 3 

2015 3 

2017 3 
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4  EIXO 2- DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

DIMENSÃO 01:  MISSÃO E PDI  

DIMENSÃO 03: RESPONSABILIDADE SOCIAL  

4.1 Dimensão 01: Missão e PDI  

A dimensão Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) se destaca por trazer 

em seu conteúdo elementos transversais que acompanham as ações da Instituição em todas as 

dimensões institucionais.   

Por um lado tem-se a Missão Institucional que revela à sociedade os compromissos 

socioeducacionais da instituição, expressos em princípios e valores, no cumprimento de sua 

função social e indica à comunidade interna os parâmetros das ações formativas.  

A compreensão da missão da IES passa pela análise dos documentos oficiais onde se 

declara a função da instituição, com orientação baseada em princípios da doutrina moral 

cristã, em consonância com a missão da IES católica, tal como previsto no Estatuto. A 

coerência da instituição em assumir tais princípios vem sendo historicamente consolidada em 

todos os documentos e ações produzidos pelo IESMA.   

Por outro lado e com plena sintonia, no contexto dos principais documentos oficiais 

que expressam a missão institucional, destaca-se o PDI, que se apresenta como instrumento de 

planejamento e gestão, contemplando as dimensões institucionais previstas pelo SINAES.   

Assim sendo, Missão e PDI se colocam como eixos condutores do trabalho de 

autoavaliação institucional, que busca compreender a missão vivida na instituição, no 

cotidiano das relações funcionais, nos processos de ensino, pesquisa e extensão, nas decisões 

e nos processos de organização e gestão, pautados pelos objetivos e metas definidos no PDI. 

Também se tem como foco de análise os reflexos da missão institucional na comunidade 

externa e na sociedade. Neste Relatório procurou-se apresentar uma análise do caminho 

percorrido pelo IESMA na execução do PDI ( 2012-2013), que expressa a missão 

institucional em  seus objetivos e metas, com base nos resultados do alcance dos objetivos e 

metas  previstos. A CPA tem investido na aproximação entre avaliação e planejamento 

institucional visando o fortalecimento de tomada de decisões fundamentada em processos 

avaliativos.   
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4.2 Dimensão 03: responsabilidade social  

A política de Responsabilidade Social do IESMA, descrita no PDI 2012 2013 se 

orienta pelo objetivo de: Fortalecer ações de compromisso social. Para isto foram organizados 

as seguintes metas: 

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. 

 De acordo com as avaliações pelos diferentes segmentos, a IES possui ações com 

relação à Responsabilidades Social, mas de forma fragmentada e isolada. Assim a IES precisa 

organizar,sistematizar suas ações. 
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5  EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS   

DIMENSÃO:  4 POLÍTICA PARA O ENSINO,  A PESQUISA E A EXTENSÃO  

DIMENSÃO: -2  COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE  

DIMENSÃO 9 : POLITICA DE ATENDIMENTOS AOS DISCENTES 

 

5.1 Políticas para o ensino  

Promover uma educação com ética e competência 

     A política para o ensino no IESMA é orientada pelas seguintes metas descritas no PDI 

2012-2013: orientar a atuação de todas as instâncias do ensino de graduação, através de um 

exame sistemático e crítico de seus conteúdos e métodos de trabalho com o fim de oferecer 

uma educação com ética e competência;   

O alcance desse objetivo se efetiva em metas previstas no PDI, que serão analisadas no 

presente Relatório. Tais análises, no âmbito das Políticas de Ensino, são realizadas a partir de 

três domínios avaliativos:   

Domínio avaliativo 1- Oferta e demanda de formação no IESMA: em que se analisa o 

cenário das diferentes modalidades de formação oferecidas pela instituição, considerando os 

aspectos que expressam as políticas praticadas na IES, especialmente relativas à consolidação 

dos cursos. As análises abrangem um período mínimo de 03 anos para permitir uma análise 

histórica do comportamento do atendimento à demanda nas diferentes formações.  

Domínio avaliativo 2- Organização didático-pedagógica dos cursos- administração 

acadêmica e práticas curriculares, em que se analisa as ações acadêmico-administrativas 

voltadas para a organização didático pedagógica dos cursos e que instituídas visando 

assegurar a excelência na qualidade do ensino. São também consideradas as atividades 

complementares essenciais, articuladas com o ensino e, especialmente, a política voltada para 

oferta de cursos e programas.   
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Domínio avaliativo 3- - Articulação dos PPCs com o PPI, diretrizes  curriculares e 

inovações da área, em que são analisados os investimentos realizados para atualização e 

consolidação dos projetos pedagógico dos cursos, assim como as ações voltadas para o 

aperfeiçoamento contínuo dos processos de ensinar e aprender.   

No quadro, a seguir, é apresentada uma visão geral dos Objetivos, Metas e  Domínios 

de análise da presente dimensão: 

Quadro 1 – Objetivos, metas e domínios  de análise das políticas de ensino do IESMA 

OBJETIVOS METAS 

 

DOMÍNIOS 

  ampliar o universo de atividades do IESMA nas 

suas várias frentes de atuação, com a adoção de 

métodos inovadores de participação e 

aprendizagem; 

 realizar estudos que apontem alternativas de 

criação de novos cursos, coerentes com a missão 

e objetivos institucionais direcionados ao 

desenvolvimento técnico-científico e social da 

região;  

 promover atividades de iniciação científica, 

assim como outros programas especiais 

dirigidos para o aperfeiçoamento do aluno 

 avaliar e consolidar os cursos de graduação;  

 articular a graduação com programas especiais 

destinados a contribuir para a melhoria da 

educação básica no Maranhão;  

 promover a permanente integração da 

graduação, com as atividades da pós-graduação, 

da pesquisa e da extensão;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 – Oferta e demanda de 

formação no IESMA 

 estimular a implementação de práticas  
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pedagógicas inovadoras;  

 desenvolver habilidades, criatividade e senso de 

responsabilidade, valorizando a capacidade de 

um aprendizado permanente e contínuo, que 

permita ao profissional acompanhar a evolução 

e as transformações do seu mercado de trabalho;  

 incentivar a participação discente no Programa 

de Monitoria. 

 

 

Organização didático-

pedagogica dos cursos; 

Administração 

acadêmica e práticas 

curriculares 

 Aprimoramento dos processos de ensinar e 

aprender, levando em consideração aspectos 

didáticos associados às novas tecnologias e 

inovações da área 

 Considerar o perfil de seus egressos em função 

do perfil socioeconômico da região, da ética e da 

competência, necessários para mercado de 

trabalho;  

 

 

 

Articulação dos PPCs 

com diretrizes 

curriculares e inovação 

da área 

 

Graduação  

 Com relação à meta 01 que são estão relacionadas à  oferta de formação oferecidas 

pela IES e que também dizem respeito às questões de organização didático pedagógica dos 

cursos.  Quanto à meta 1 anteriormente apresentada, verifica-se que a distribuição  dos alunos 

e cursos de graduação no período de 2012 a  2017, apresentou uma fisionomia pouco 

diversificada . A pequena  diversificação de oferta de formação permanenceu praticamente a 

mesma já que não foram criados novos cursos e o curso de Ciencias Religiosas permaneceu 

de 2013 até 2017 sem entrada de alunos novos ficando apenas com alunos em processo de 

elaboração de trabalho de conclusão de curso, conforme expressam  a  tabela a seguir : 
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 Nº de alunos por ano 

Curso 2013 2014 2015 2016 2017 

CIÊNCIAS 

RELIGIOAS 

30 22 - - - 

FILOSOFIA 202 180 180 160 142 

TEOLOGIA 75 76 86 76 55 

 

A análise da oferta conforme gráfico, revela a manutenção da oferta na graduação no 

período de 2013 a 2017. A maioria mantém quase o mesmo número de alunos, com alterações 

apenas na demanda atendida no curso de Ciencias Religiosas que não teve entrada de alunos 

novos.  

 Com relação ao não crescimento do número de alunos nos cursos, segundo dados da 

avaliação institucional e conforme mostra o gráfico acima, isto se deve a uma não divulgação 

dos cursos e da IES nos meios de comunicação. 

 Nesse sentido uma ação corretiva para que os cursos venham a ter um número maior 

de alunos são ações voltadas para a divulgação nos meios de comunicação, enfatizando a 

relevância do curso na sociedade atual. 

Pós-graduação  

O PDI 2013 -2012  contempla  metas específicas para a pós-graduação: Os cursos de 

aperfeiçoamento/especialização oferecidos pelo IESMA objetivam aprofundar estudos em 

determinadas áreas do conhecimento, voltadas para o exercício profissional, com  

possibilidades de atuação no magistério superior, mediante a oferta de unidade de estudos de 

formação didático-pedagógica. 

Analisando-se os dados apresentados, a seguir, em tabelas e gráficos, constata-se que a 

pós-graduação Latu-sensu apresentou uma queda no número de alunos, especialmente de 

2015-2017.  
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Gráfico 3: Número de alunos matriculados na Pós-Graduação   

  Nº de alunos por ano 

2009 2017 OR CURSO 

1.  CATEQUESE E LITURGIA 15 

2.  DIREITO CANÔNICO  

3.  DOCÊNCIA DO ENSINO 

SUPERIOR E 

PLANEJAMENTO 

EDUCACIONAL 

95 

4.  EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

64 

5.  ENSINO RELIGIOSO 55 

6.  FILOSOFIA ÉTICA E 

POLÍTICA 

60 

7.  GERONTOLOGIA 93 

8.  GESTÃO DO 3º SETOR 35 

9.  GESTÃO, SUPERVISÃO E 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

82 

10.  HISTÓRIA DA AFRÍCA E 

MARANHÃO 

22 

11.  PSICOPEDAGOGIA 46 

12.  TEOLOGIA BIBLÍCA 35 

   

 

Formação continuada  

          O IESMA oferece a formação continuada ofertando atividades com predomínio de 

cursos de Especialização, Aperfeiçoamento, Aprimoramento e Extensão. A gestão das 
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atividades é realizada pela Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e 

Extensão. 

                 Meta do PDI: 2012-2013: Ampliação das atividades de formação continuada para 

atingir um público interno e externo amplo e diversificado, buscando parcerias com a 

iniciativa pública e privada.   

           A análise dos dados da formação continuada no formato de Especialização e 

Aperfeiçoamento, numa linha histórica de 2009 a 2017 revela que o número de cursos 

ofertados teve pequenas oscilações, com um crescimento em 2011, acompanhado de queda 

nos últimos três anos, voltando aos patamares de 2013.   

5.2  Política para a pesquisa  

A política para pesquisa no IESMA é orientada pelos objetivos descritos no PDI 2012-2013:   

 formar e consolidar grupos de pesquisa, através de projetos integrados em áreas de 

conhecimento, de caráter interdisciplinar;  

 identificar e estabelecer linhas prioritárias de pesquisa para o  IESMA, a partir dos 

problemas básicos da comunidade;  

 apoiar a divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e das tecnologias 

desenvolvidas;  

 instituir sistemática de avaliação permanente das pesquisas desenvolvidas no IESMA. 

               O alcance destes objetivos se efetiva em metas previstas no PDI, que serão 

analisadas no presente Relatório. Tais análises, no âmbito da Pesquisa, são realizadas a partir 

de dois domínios avaliativos:   

Domínio 1- Estrutura institucional da gestão da pesquisa: em que se analisa como a pesquisa 

é administrada na instituição, qual a estrutura de definição de políticas e de tomada de 

decisões, bem como os problemas e facilidades desta estrutura.   

Domínio 2- Produção científica: incentivo, formação e divulgação: em que se analisa os 

grupos de pesquisa, a iniciação científica, a produção docente e discente e finalmente os 

canais de divulgação oferecidos/apoiados pela instituição.  
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 Análise do Domínio 1 - A Análise da Dimensão Pesquisa, considerando sua estrutura 

organizacional e aspectos implementados na IES para a gestão da pesquisa, revela uma 

preocupação contínua em se manter e dinamizar o funcionamento de instâncias previstas 

regimentalmente, além de fazer novas proposições. 

 Apesar de existir por parte do corpo docente e discente a preocupação sobre a 

necesseidade de formar grupos de pesquisa na IES, não a  temos organizada no IESMA. O 

que existe são ações isoladas de professores e alunos.   

Nessa estruturação verifica-se que  as intenções previstas nas metas do PDI, relativas à 

pesquisa para, aimplantação da   pesquisa carecem de maiores investimentos para sua 

efetivação e consolidação.   

Análise do Domínio:2 Como a IES não tem a pesquisa organizada, não há como analisar os 

meios de divulgação. Temos a REVISTA ECOS do IESMA que publica trabalhos  dos alunos 

e professores, mas como mencionados anteriormente, mas de fato não há a pesquisa 

estruturada no IESMA.  

     Há aspectos significativos ligados à pesquisa na instituição que foram resultado da 

avaliação institucional que a IES deverá levar em conta em seu planejamento para fazer 

cumprir os objetivos propostos no PDI: 

 Conscientizar-se da relavância da Pesquisa na IES  

 Implantação de um Plano de Incentivo à Pesquisa no IESMA, com auxílio à pesquisa 

docente, bem como a necessidade de um acompanhamento avaliativo para que ele 

atinja os resultados previstos, de ampliar os beneficiários e diversificar as 

oportunidades.   

       Conclui-se que a análise da dimensão Pesquisa deixa claro que não existe uma 

sistematização da pesquisa no IESMA. Entende-se, que deve haver objetivos para uma 

estruturação que possam contemplar um diagnóstico que ofereça elementos para definição de 

políticas de ação e de financiamento para assegurar a produção científica. 

 



 29 

5.3 Política para a extensão   

A organização institucional das atividades de Extensão e sua abrangência  no IESMA 

podem ser descritas a partir das três metas expressas no PDI explicitadas abaixo: 

 proporcionar orientação para a formulação dos programas de extensão com vista à 

integração permanente do ensino e da pesquisa;  

 incentivar e apoiar as coordenações de cursos a desenvolverem programas 

multidisciplinares de ações junto à comunidade;  

 políticas para os setores complementares às atividades acadêmicas  

         A política de extensão se caracterizou nesses últimos três anos principalmente  pela 

organicidade adquirida com a elaboração do um Projeto de Extensão que,  apresenta 

fundamentos estruturantes que permitiu dar uma orientação a estas atividades.  Mesmo que o 

referido Projeto encontre-se ainda em processo de elaboração consolidação carecendo  da 

descrição de planos operacionais que possam especificar e normatizar as ações pode se 

afirmar que a diretriz traçada possibilitará o aperfeiçoamento da extensão na  IES.   

Gráfico 4: Número de alunos matriculados na Extensão.   

CURSO   PÚBLICO ATENDIDO 

          2011-2017 

FOR. DE PROFESSORES 

ENSINO RELIGIOSO 

 

30 

LITURGIA 160 

CATEQUESE 180 

FORMAÇÃO DE AGENTES DE 

PASTORAIS. 

300 

 

 A extensão no IESMA atingiu várias realidades que fazem parte de seu contexto, 

atuando na cidade de São Luís – MA e em várias cidades do interior do maranhão, com cursos 

de extensão voltados para a formação de lideranças sociais. 
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   De acordo com a avaliação institucional, alguns pontos devem ser levados em conta 

com relação à melhoria da consolidação da Extensão na IES: 

 Elaborar ações de extensão com a participação dos alunos do curso de Filosofia, pois 

os cursos de extensão estão mais voltados para o curso de Teologia. 

5.4  Comunicação com a sociedade   

A política de Comunicação do IESMA com a Sociedade é orientada pelo seguinte objetivo 

descrito no PDI 2012-2013: 

 contribuir para o fortalecimento da sociedade e construção da cidadania, participando 

de projetos comunitários, de parcerias educacionais e de programas ambientais; 

 integrar a comunidade acadêmica do IESMA ao processo de desenvolvimento 

regional, por meio de ações participativas sobre a realidade maranhense; 

 estimular no aluno a produção de projetos coletivos locais, em parceria com as 

comunidades assistidas.  

 Fortalecer ações de compromisso social ; 

Com relação à esta dimensão de avaliação, nota-se  a partir das avaliações que a IES 

ainda necessita promover ações para que se cumpra os objetivos do PDI. 

5.5 Política de atendimento aos estudantes  

   A política de Atendimento aos Discentes no IESMA é orientada  pelos seguintes objetivos 

descritos no PDI 2012-2013:   

 Aprimorar a gestão acadêmica, administrativa e financeira e fortalecer ações de 

compromisso social. 

 Ampliar o nível de excelência acadêmica do Instituto.  

    O alcance desses objetivos se efetiva em  metas previstas no PDI, que serão analisadas no 

presente Relatório.  

 O IESMA manteve o atendimento específico na Biblioteca Central com 

disponibilização de tecnologia que permite a pesquisa online;  
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 Central de Cópias que permitem a reprodução de material; 

 Salas de estudo individual e coletiva 

 Monitoria 

 Apoio pedagógico e psicossocial   

 PRO UNI – Programa Universidade para todos 

 Semanas acadêmicas direcionadas aos cursos 

 Cafés filosóficos como temas voltados para formação geral e específica dos cursos. 

Especialmente em relação ao apoio pedagógico e psicossocial aos estudantes destacam 

as ações realizadas pelo NAAP  Núcleo de Apoio Psicopedagógico  que conta com um corpo 

de profissionais qualificados e tem uma estrutura de atendimento onde é mantido um plantão 

semanal com profissionais para atendimento.  

O funcionamento do NAPP envolve três etapas básicas. A primeira consiste no 

processo de inscrição e cadastramento, que é realizada na sala do NAPP por qualquer membro 

técnico do mesmo; a segunda etapa corresponde à triagem, como momento de escuta das 

queixas, que podem ser espontâneas ou encaminhadas, para que sejam analisadas e avaliadas 

pela coordenação do NAPP, com possibilidade de encaminhamento para intervenções 

administrativas e/ou para acompanhamento psicopedagógico ou psicológico. A terceira e 

última etapa consiste no atendimento clínico.  

Serviço de Psicopedagogia – Foram realizados 180 (cento e oitenta) 

atendimentos destinados duas vezes na semana para 16 (dezesseis) usuários (alunos), que 

receberam orientação e acompanhamento para administração e superação de suas 

dificuldades.  As principais demandas ou dificuldades encontradas foram: compreensão básica 

gramatical, produção textual, interpretação e compreensão de textos, dificuldade de 

concentração e memorização, dificuldade com apresentação de trabalhos escritos e orais, 

pouco hábito de leitura, dificuldade com organização de rotina de estudo, entre outros. 

Dificuldades enfrentadas foram as faltas dos usuários, comumente alegadas por 

dificuldades em conciliar suas atividades da casa de formação e estudos e tarefas acadêmicas 

com o atendimento psicopedagógico, sendo essa questão apontada como algo a ser melhor 

compreendido e trabalhado, para ser superado em 2018.     
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Serviço de Psicologia clínica (para a comunidade) – No ano de 2017 foram 

atendidos 04 (quatro) usuários externos, ou seja, da comunidade, tendo sido totalizados 090 

(noventa) atendimentos para os mesmos, no decorrer do ano. Vale ressaltar que esta foi uma 

conquista, um avanço para o serviço de responsabilidade social do IESMA.  

Serviço de Psicologia clínica (para os alunos) – Ao longo de todo o ano de 

2017, foram realizados 277 (duzentos e setenta e sete) atendimentos psicológicos para o 

público interno do IESMA, mais precisamente para 015 (quinze) alunos, distribuídos entre as 

duas profissionais da psicologia. 

Em relação à  monitoria no IESMA, existe um programa de monitoria bem como 

algumas ações de monitoria o IESMA mas ainda bem tímida. Nota-se que ainda não há a 

compreensão por parte dos docentes e discentes   que a monitoria  faz parte das atividades de 

formação  desempenhadas pelos estudantes da graduação e orientados pelos docentes.  

Falta ações com relação à monitoria por parte dos docentes e da direção da IES para 

plena efetivação do projeto de monitoria 

  Segundo dados da avaliação a proposta é que possa existir   bolsas de  monitoria e que 

possam ser  disponibilizadas aos alunos mediante solicitação dos docentes e que o aluno 

receba  remuneração correspondente ao valor máximo de dois ou três créditos, conforme 

regulamento expresso no projeto.   

     Com relação à Participação do estudante na gestão do IESMA, essa possibilidade é 

assegurada pelas normas institucionais, que definem a presença  desses segmentos nos 

diferentes colegiados. No entanto,como já mencionados antes não há  participação dos 

diferentes segmentos – alunos, docentes e funcionários –, nas decisões dos rumos da 

Instituição.  

 Uma potencialidade do atendimento aos alunos que se pode destacar foi a mudança de 

coordenação dos cursos de Teologia e Filosofia. Esta era uma fragilidade em relação aos 

cursos que já perdurava por vários anos.   

 Os dados da avaliação  sinalizam a necessidade de agilização de providências para  

atendimentos a aspectos essenciais relativos à acessibilidade  principalmente com relação ao 
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elevador que  assegura contínua manutenção das condições de mobilidade em toda a IES; 

construção de rampa de acesso; parcerias externas para oferta de cursos bem como para 

descontos aos alunos em cursos fora da IES.Tais ações são fundamentais para o alcance da 

meta proposta no PDI.  
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6  EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO  

DIMENSÃO 05: POLÍTICAS DE PESSOAL   

DIMENSÃO 06: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO  

DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA  

 

5.1 Políticas de Pessoal   

A política de pessoal no IESMA é orientada por dois objetivos descritos no PDI 2012-2013:  

 Valorizar os recursos humanos da instituição, reconhecendo o seu papel primordial 

para o desempenho da missão e objetivos institucionais, e incentivar a qualificação 

continuada de seus quadros;  

 Elaborar e implantar Programa de Capacitação Docente e dos Técnico-

Administrativos, condizente com o requerido para uma instituição de ensino moderna 

e atualizada;  

 Estimular e apoiar a participação dos docentes em eventos de natureza técnico-

científica e cultural. 

 Aprimorar a gestão acadêmica, administrativa e financeira do Instituto.  

  Ampliar o nível de excelência acadêmica do Instituto. 

       O alcance desses objetivos se efetiva em metas previstas, que serão analisadas no 

presente Relatório. Tais análises, no âmbito das Políticas de Pessoal, são realizadas a partir de 

três pontos avaliativos:   

Ponto 1- Políticas para o pessoal docente: em que se analisa o perfil do profissional 

docente que atua na IES, considerando aspectos que expressam as políticas docentes 

praticadas, como: titulação, carga horária de dedicação à instituição, situação na carreira, 

tempo de vínculo institucional. As análises se baseiam em dados estruturados no período de 

05 anos ou mais, para permitir uma visão histórica, com visualização de alterações e 

consolidações da situação dos docentes no IESMA. Também é analisada, em relação aos 

docentes, a política de Incentivo à melhoria do desempenho docente associada à capacitação, 

à formação continuada e ao desenvolvimento profissional.  
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Ponto 2- Políticas para o pessoal técnico-administrativo: em que se analisa o perfil do 

profissional no IESMA, considerando escolaridade, carga horária de trabalho e Tempo de 

vínculo na instituição. Em relação a esse grupo de profissionais também é realizada uma 

análise contemplando uma linha histórica, que permite melhor compreensão da efetivação de 

políticas de pessoal.   

Ponto 3- Políticas de atendimento e desenvolvimento de pessoal, em que são analisados 

os investimentos realizados para apoio aos profissionais da instituição, incluindo benefícios, 

assistência e apoio ao seu desenvolvimento, considerando a formação e avaliação.  

Análise dos pontos a partir da avaliação institucional nos últimos 3 anos. 

1-Políticas para o pessoal docente  

O objetivo geral do Plano de Capacitação Docente da Instituição é favorecer o acesso dos 

seus professores a programas de pós-graduação. Poderão ser oferecidos aos docentes 

selecionados alguns incentivos:  

 liberação de parte da carga horária dedicada à Instituição, sem redução do salário;  

 incentivo à participação de professores em cursos de especialização, mestrado e 

doutorado que estejam relacionados com as disciplinas lecionadas; 

 incentivo à participação de professores em eventos científicos de curta e média 

duração, tanto em nível técnico quanto didático-metodológico, que estejam 

relacionados à área na qual tenham formação acadêmica. 

Ponto 2- Política para o pessoal técnicoadministrativo  

   No que concerne à qualificação fica o estabelecido no Art. 132; O Instituto promoverá 

diretamente ou através de cooperação com outras instituições: 

 Cursos, estágios, conferências e quaisquer outras modalidades de treinamento param 

aperfeiçoamento crescente do seu corpo técnicoadministrativo nas modalidades 

“Qualificação” e “Educação Continuada”, contemplada no Plano de Carreira da 

Instituição.  
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Descrevendo cada ponto avaliativo:  

Ponto avaliativo 1 - Políticas para o pessoal docente  

As políticas para o pessoal docente procuraram analisar o atendimento incentivo à 

melhoria do desempenho docente associada à capacitação, à formação continuada e ao 

desenvolvimento profissional. A distribuição do número de docentes na linha histórica 

apresentada no gráfico a seguir:  

Gráfico 5 : Docentes/ Regime de trabalho.   

OR PROFESSOR/A TITULAÇÃO R. DE 
TRABALHO 

T. DE TRABALHO 

1.  Abraao Marques Colins Mestre D.exclusiva Mais de 10 anos 

2.  Antonio Bento G. Reis Mestre Horista 3 anos 

3.  Antonio Jose Ferreira Soares Mestre T. parcial Mais de 5 anos 

4.  Claudio Mendes Correa Mestre Horista Mais de 10 anos 

5.  Claudio Roberto Santos Cruz Doutor T.parcial Mais de 10 anos 

6.  Clemilton Luis A. De Moraes Mestre Horista 3 anos 

7.  Euza Maria Cardoso Especialista T. parcial Mais de 10 anos 

8.  Flavio Marques Colins Mestre T. integral S/D Mais de 5 anos 

9.  Ivanildo Oliveira Almeida Mestre T. integral S/D 3 anos 

10.  Jose Luis Leitao Mestre T. integral S/D Mais de 5 anos 

11.  Lucas Viana Silva Mestre T.parcial 3 anos 

12.  Luis Oliveira Freitas Mestre T.parcial Mais de 10 anos 

13.  Maria dos Milagres da Cruz Lopes Mestre T. integral S/D 3 anos 

14.  Maura Lorena Bezerra de Carvalho Especialista T.parcial Mais de 10 anos 

15.  Nilma Maria Cardoso Ferreira Mestre T.parcial Mais de 10 anos 

16.  Rogério Ferrreira Oliveira Especialista T.parcial Mais de 10 anos 

 

        O perfil do grupo docente apresenta uma composição pouco diversificada quando se 

analisa o tempo de vínculo com a instituição Ressalta-se que as diferentes faixas de vínculo, 

têm percentuais semelhantes quanto ao número de docentes. Tais dados evidenciam uma 

fisionomia que pode ser considerada positiva na  composição do quadro docente, na medida 

em que se assegura a colaboração de profissionais com vários tempos de vínculo, gerando a 

integração de diferentes olhares, com potencial de contribuição para o aperfeiçoamento do 

trabalho de formação.  
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Os dados analisados permitem afirmar que o IESMA é uma Instituição que apresenta um 

quadro docente qualificado o que tem feito dela uma instituição de referência entre as 

instituições de educação superior.  

Regime de trabalho dos docentes  

O Regime de trabalho dos docentes no IESMA, conforme previsto nos documentos 

legais, correspondem:  

Docente Horista -  Docentes contratados pela instituição exclusivamente para 

ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada. Podendo ter vinculo do 

tipo visitante ou temporário. 

           Docente em Tempo Parcial Docentes contratado com 12 ou mais horas semanais de 

trabalho no Instituto, nele reservado pelo menos 20% do tempo para estudos, planejamento, 

avaliação e orientação de alunos. Podendo ter vínculo do tipo efetivo, visitante ou temporário. 

Docente em Tempo Integral   Docentes contratados com 40 horas semanais de 

trabalho na IES, nelas reservado o tempo de pelo menos 20 horas semanais destinadas a 

estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, coordenação, planejamento, avaliação e orientação 

de alunos. Podendo ter vínculo do tipo efetivo ou temporário. 

Docente com Dedicação Exclusiva -  Docentes contratados com 40 horas semanais 

de trabalho na IES, nelas reservado o tempo de pelo menos 20 horas semanais destinadas a 

estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, coordenação, planejamento, avaliação não podendo 

exercer qualquer outra função, ocupar cargo ou executar atividades de caráter contínuo, 

remuneradas ou não, em outra Instituição. 

                De acordo com os resultados da avaliação institucional, a política de pessoal 

docente do IESMA precisa ser mais clara, pois os docentes encontram dificuldades no 

momento de discurtir sobre qualificação docente. Segundos os dados da avaliação essas 

políticas não são discutidas e as ações que acontecem são de forma isolada, sem levar em 

conta as especificidades e necessidades dos docentes. 
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 Outro ponto relevante em relação aos docentes é no que tange ao Plano de Carcos 

carreiras e salários, pois no IESMA existe o planto e já homologado mas, conforme a avalição 

tal plano não é entendido pelos docentes. E muitas vezes já foi solicitado por pate da diretoria 

esclarecimentos mas ate o momento não havia acontecido estes esclarecimentos. 

Ponto avaliativo 2 - Políticas para o pessoal técnico-administrativo   

   As políticas para a carreira do pessoal técnico-administrativo e o dimensionamento desses 

profissionais necessita ser objeto de preocupação e de estudos da divisão de Recursos 

Humanos pois no período avaliado,não houve preocupação no sentido de favorecer 

oportunidades de qualificação dos técnicos administrativos visando atender as necessidades 

dos diferentes setores e áreas da estrutura da IES.   

Ponto 3-Políticas de atendimento e desenvolvimento de pessoal  

 Segundo os dados da avaliação institucional externa e interna, a IES não apresenta 

preocupação no que concerne a este ponto. Durante o periodo avaliado não houve docentes ou 

técnicos administrativos que foi beneficiado de tal política. Assim, esta é uma fragilidade da 

política de pessoal que a IES precisa rever e saná-las para responder ao que pressupõe o PDI 

vigente. 

6.2 Organização e Gestão da Instituição   

A gestão pode-se traduzir em projetos e focos muito diversos como estrutura 

organizacional, instalações, equipamentos e serviços, avaliação, planejamento e 

sustentabilidade financeira. Para a realização da avaliação, das atividades associadas à 

Dimensão Organização e Gestão buscou analisar como as estratégias adotadas pela 

Instituição, e as ações e atividades dela decorrentes – muitas delas definidas a partir de 

resultados das avaliações internas e externas e outras que atendem às metas definidas em seu 

PDI. As metas associadas à Dimensão Gestão e Apoio foram reorganizadas a partir de 2  itens 

avaliativos distintos:  
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1) Estrutura organizacional do IESMA para atender os objetivos e missão institucional  

 Que avalia o Incentivo e apoio à participação de estudantes, docentes e funcionários 

em órgão deliberativos, consultivos   

 Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão e Informação Acadêmico-Escolar, com apoio 

das tecnologias adequadas e estabelecendo interfaces com os setores administrativos 

pertinentes.  

 Implantação do integração dos sistemas de informação, possibilitando automatização e 

armazenamento de dados, subsidiando a gestão acadêmica e administrativa e 

garantindo a democratização das ações.   

2) : Processo de tomada de decisões coerentes com os fins e objetivos  

 Adequação, às normas regimentais, do processo de produção de conhecimento, 

mantendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e vinculando a, a 

produção didática e científica, a avaliação, a carreira do magistério e o regime de 

trabalho direcionado pela respectiva política acadêmica e científica integrada às 

políticas institucionais.  

 Consolidação da implantação da organização e da gestão administrativa e acadêmica 

da IES, conforme reconfiguração institucional, segundo  o Regimento Geral.    

 Consolidação da implantação dos serviços administrativos concernentes ao apoio 

técnico-administrativo e aos registros dos regimes didático e escolar.   

Com base na finalidade da Autoavaliação Institucional, a orientação para a tomada de 

decisão, a proposta metodológica da avaliação para essa dimensão, procurou definir um 

conjunto de estratégias para detectar potencialidades e fragilidades e ainda oferecer à 

comunidade acadêmica recomendações para a revisão dos rumos para o trabalho da gestão 

administrativa/acadêmica. 

Ponto 1: Estrutura organizacional do IESMA para atender os objetivos e missão 

institucional 

As metas descritas revelam a estrutura organizacional do IESMA, constituída pelos 

diferentes conselhos, de natureza consultiva e deliberativa, as organizações de apoio 
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administrativo e acadêmico e as organizações de alunos, professores e funcionários. Tal 

estrutura organizacional, abriga o modelo de gestão que, segundo o PDI é essencialmente 

compartilhado implicando com isso no compromisso e responsabilidade coletivos dos 

conselhos: 

 Conselho Superior (CONSU).  

 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE)  

 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 Diretório Central dos Estudantes (DCE)  

 Diretório acadêmico ( DA) 

No entanto a partir das avaliações nota-se ausência de coerência interna do modelo de 

gestão registrada no PDI e nos respectivos Planos com as decisões tomadas no âmbito da IES. 

Nos falta um sistema de avaliação contínua, um processo dinâmico de aproximações, de 

escolhas e de definições de alternativas, garantindo, desse modo, ao IESMA uma permanente 

evolução e perseguição da excelência acadêmica.  

Atualmente o IESMA, precisa implantar de forma sólida as decisões sobre as políticas 

e as diretrizes a serem seguidas, bem como as politícas que devem ser implementada sobre 

programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão e que deverão ser tomadas pelos 

colegiados superiores, constituídos por representantes de professores, alunos e funcionários 

eleitos por seus pares, como pressupõe o PDI,. Isto vai sanar as fragilidades que, segundo as 

avaliações internas e externas revelam que as decisões são  na maioria das vezes tomadas tão 

somente pelo Diretor Geral e Vice- Diretor,caracterizando se uma gestão anti-democrátrica.  

Ponto 2: Processo de tomada de decisões coerentes com os fins e objetivos  

           Apesar de todos os esforços, têm-se plena ciência das dificuldades que ainda devemos 

enfrentar no próximo PDI que deverá ser elaborado e aprovado para ser desenvolvido neste 

novo percurso. Ao longo das avaliações feitas nota-se que será preciso se criar mais espaços 

de debates dos diferentes segmentos para que cada um a partir de suas atribuições possa 

participar diretamente das tomadas de decisões em realçao à IES. 
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O Instituto de Estudos Superiores do Maranhão IESMA - conforme preconiza seu 

regimento não tem fins lucrativos, mas deverá assumir firmemente diretrizes de 

sustentabilidade mantendo sua identidade de excelência acadêmica e compromisso social.    

6.3 Sustentabilidade Financeira  

    O IESMA assume como opção acadêmica, política e administrativa um projeto baseado em 

uma política austera de controle de custos, racionalização e otimização de recursos 

administrativos, com o objetivo de responder aos desafios de sustentabilidade, de 

reconfiguração institucional. 

Os dados do Balanço Patrimonial e do demonstrativo de Resultados de 2012 e 2017 

demonstram uma situação financeira, sob controle. Os indicadores definidos para 

monitoramento da Sustentabilidade Financeira no ciclo avaliativo 2015/2017, refletiram a 

preocupação da IES em alcançar seu equilíbrio financeiro, frente à crise vivida pela 

instituição, que teve seu agravamento em 2010 e 2012.  

Nos relatórios de autoavaliação subsequentes foram descritos os esforços para 

compatibilizar, diante desse contexto, a sustentabilidade econômica e a qualidade acadêmica 

associada ao compromisso social, que caracterizaram a instituição. Neste ciclo avaliativo os 

esforços foram mantidos. Os dados do Balanço Patrimonial seguem para evidenciar esses 

esforços, mostrando que o IESMA mantém seu compromisso de sustentabilidade financeira, 

oferecendo uma Educação com Ética e competência. 
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7  EIXO 5- INFRAESTRUTURA FÍSICA  

7.1 DIMENSÃO 7 : infraestrutura física  

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2012-2013 explicita que em relação à 

dimensão Infraestrutura a instituição tem por objetivo:   

Aprimorar a Gestão Acadêmica, Administrativa e Financeira do IESMA   

Para alcançar esse propósito estabeleceu as seguintes metas:    

 Incremento das condições de apoio tecnológico, dos recursos didáticos e de 

informática, do laboratório e da biblioteca para realização das atividades acadêmicas e 

administrativas na IES, de acordo com as prioridades acadêmicas e a sustentabilidade 

financeira.  

 Melhoria contínua das condições de infraestrutura para alunos com necessidades 

especiais, acessibilidade em todos os espaços físicos.  

   A avaliação apresentada no relatório anterior teve como foco o cumprimento das 

metas institucionais previstas no PDI no período de 2012 a 2017. Os resultados demonstraram 

avanços na melhoria das instalações físicas.  

     A CPA fez consulta a alguns segmentos da IES, buscando sistematizar avaliação de 

alguns aspectos no sentido da produção de indicadores sobre a Infraestrutura. Assim foram 

incorporados ao conjunto de dados, fornecidos habitualmente à CPA sobre a infraestrutura, 

informações obtidas pela aplicação de:  

1) questionário de Avaliação aos docentes, numa questão aberta, na qual a infraestrutura foi 

considerada condição de trabalho do professor em sala de aula;  

2) questionário de avaliação direcionado   os segmentos em relação ao eixo Infraestrutura que 

foi incorporado um trabalho de avaliação do grau de satisfação na questão relacionada à 

infraestrutura.   

Essas consultas agregaram elementos importantes para o encaminhamento para tomada de 

decisão voltada à melhoria da infraestrutura. Os resultados avaliativos desta dimensão, 
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apontam que no período avaliado houve grande investimento nas instalações de diversos 

setores propiciando melhoria do atendimento aos alunos professores e das condições de 

trabalho de funcionários Proporcionou melhoria de instalações acadêmico-administrativas: 

 Salas de coordenação de cursos; 

 Reforma da entrada com substituição de lajotas velhas por granito 

 Revitalização da fachada do prédio e murus 

 Substituição de parte do muro  interno por grades 

 Revitalização do muro das formigas ( local histórico na história da Igreja do Maranhão 

) 

 Substituição do portão da entrada de veiculos 

 Reforma da biblioteca  

 Instalação de câmara de monitoramento 

  Expediente acadêmico - Secretaria  

 Salas de professores 

 Revitalização do auditório  

 2 capelas 

 Criação de espaço de convivência na área externa do IESMA; 

 Salas de atendimento aos alunos pelos professores; 

 Salas de estudo individual 

 Salas de atividades coletivas 

 Sala do Diretor Geral 

 Velocidade de acesso à internet  

 Melhoria das condições de trabalho dos coordenadores de curso e de atendimento aos 

alunos;  

 Adequação da quantidade de equipamentos ao número de estudantes  

      A avaliação da biblioteca foi realizada pela CPA com base nos Relatórios do Sistema 

de Biblioteca utilizando como parâmetro a avaliação da evolução do acervo no período de 

2012-2017.   
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       A IES conta atualmente com uma bibliotecas instalada. O Sistema desenvolve e 

disponibiliza à comunidade acadêmica serviços e produtos, que permitem o acesso a recursos 

informacionais necessários ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. E, nesse 

sentido, organiza, preserva e dissemina a produção do conhecimento; promove o intercâmbio 

entre bibliotecas nacionais locais, satisfazendo as necessidades dos usuários; orienta o uso das 

fontes de informação nos diversos suportes físicos e virtuais e mantem acervo consistente e 

atualizado.   

Número de itens do acervo por títulos e exemplares Títulos Exemplares no período 2012-217   

Livros -25.600 

Monogrfias - 550 

Filmes -322 

Períodicos - 70 

 

A análise da evolução do acervo geral da Biblioteca do IESMA no período de 2012-

2017 mostra que no computo de todos os tipos de materiais houve o crescimento mesmo as 

atualizações acontecendo de forma tímida.  

     Os resultados avaliativos da dimensão Infraestrutura revelaram avanços na melhoria das 

instalações físicas e no aprimoramento do sistema da biblioteca. Um passo importante foi 

dado com a decisão do projeto de recuperação das instalações, que estiveram por longo 

período com investimentos apenas de manutenção. Houve recuperação dos espaços externos 

da IES como a reforma da fachada que ganhou azulejos coloniais; criação de espaços de 

convivência na área externa da IES. 

Mas há desafios não só no que diz respeito à disponibilidade de equipamentos 

utilizados como recursos didáticos, como também à providência de equipamentos e serviços 

de infraestrutura para ampliar a acessibilidade e a comunicação interna e externa da IES, bem 

como a construção da rampa de acesso, do elevador e climatização das salas de aulas. 

   Assim, quanto à infraestrutura, no período avaliado, entre 2012 e 2017, a IES, teve 

avanços consideráveis reconhecidos pela comunidade acadêmica, tendo no entanto que sanar 

tais fragilidades encontradas. 
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8  Considerações Finais 

 

    O trabalho realizado pela Comissão propria de avaliação durante este período avaliativo, 

permitiu uma visão mais profunda da realidade da IES. Realidade esta que muitas vezes passa 

despercebido no cotidiano da Instituição. Com o empenho e participação dos segmentos da 

IES na autoavaliação Interna, esta foi desenvolvida de forma sistêmica e holística. 

 Os resultados apontados, por meio dos questionários, reuniões, espações de debates, 

seminários realizados ao longo desses três anos foram cuidadosamente, tratados e tabulados 

para posterior divulgação. O resultado final, foi portanto, uma visão global e abrangente do 

IESMA, identificando suas principais características. Pode-se também concluir que os 

resultados, quando confrontados entre docentes e discentes, não apresentaram grandes 

incompatibilidades. Desta forma, conseguimos obter êxito naquilo que se propõe uma 

Comissão de autoavaliação, pois consolidamos uma sistemática de trabalho, envolvendo os 

atores, compartilhando os resultados e contemplando um universo acadêmico representativo 

dos atores institucionais.  

Cabe assinalar que, ao longo do triênio os membros da CPA estão agendando 

constantes reuniões com a direção e coordenação para juntos buscar estratégias e meios para 

atingir as metas almejadas. Assim sendo, a Comissão Própria de Avaliação, compreende que 

o resultado final deste trabalho fortalecerá os processos institucionais, contribuindo com o 

IESMA para alcançar as exigências feitas pelos órgãos que regulam o ensino superior, o 

mercado de trabalho e a sociedade. Por fim, a avaliação institucional tem como fator 

determinante o processo de construção e reconstrução permanente das suas ações acadêmicas, 

compreendendo o ensino, a pesquisa e a extensão como pilares de sustentação. 

 Muito ainda tem a ser feito. Juntos  vamos conseguir! 
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ANEXO 1 

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

AVALIAÇÃO GERAL PELOS SEGMENTOS -  2017 
EIXO 01 

 
Eixo  –1 Panejamento e avaliação 

CONCEITOS 

INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

TOTAL QUE RESPONDERAM: 176 

1 -  Planejamento e avaliação 

   

2 - – Avaliação   

 

 

 

 

 

 

6% 

36% 
58% 

ÓTIMO

REGULAR

RUIM

6% 

32% 
62% 

ÓTIMO

REGULAR

RUIM
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ANEXO 2 

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

AVALIAÇÃO GERAL PELOS SEGMENTOS -2017 
EIXO 2 

 
Eixo  –2  -Desenvolvimento  institucional 
- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
- Responsabilidade social da Institucição 

CONCEITOS 

INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

TOTAL QUE RESPONDERAM: 176 

1 - Avaliação  - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

  

2 - Avaliação - Responsabilidade social da Institucição  

 

 

 

 

 

 

5% 

36% 
59% 

ÓTIMO

REGULAR

RUIM

21% 

45% 

34% 
ÓTIMO

REGULAR

RUIM
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ANEXO 3 

CONCEITOS 

INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

TOTAL QUE RESPONDERAM: 176 

1 - Avaliação – Políticas para o ensino pesquisa e extensão 

 

2 – Avaliação – Comunicação com a sociedade 

 

 

 

 

3  – Avaliação – Politíca de atendimento aos estudantes 

11% 

59% 

30% 
ÓTIMO

REGULAR

RUIM

14% 

55% 

31% 
ÓTIMO

REGULAR

RUIM

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO 
PROJETO DE AUTO - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2017 

AVALIAÇÃO GERAL – EIXO 3 

 Eixo  3 - Politicas acadêmicas  

-Políticas para o ensino pesquisa e extensão; 
- Comunicação com a sociedade; 
- Politíca de atendimento aos estudantes 
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86% 

11% 3% 
ÓTIMO

REGULAR

RUIM
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ANEXO 4 

CONCEITOS 

INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

TOTAL QUE RESPONDERAM: 176 

1 - Avaliação – Políticas de Pessoal 

 

2 – Avaliação – Organização e Gestão da IES 

 

 

 

 

 

3 – Avaliação- Sustentabilidade financeira 

11% 

59% 

30% 
ÓTIMO

REGULAR

RUIM

12% 

78% 

10% 
ÓTIMO

REGULAR

RUIM

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO 
PROJETO DE AUTO - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2017 

AVALIAÇÃO GERAL – EIXO 4 

 Eixo 4 - Politicas de Gestão  

-Políticas de Pessoal; 
-Organização e Gestão da IES; 
-Sustentabilidade financeira 
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91% 

6% 3% 
ÓTIMO

REGULAR

RUIM
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ANEXO 05  
 
 

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

AVALIAÇÃO GERAL PELOS SEGMENTOS -2017 
EIXO 05  

Eixo –5  -INFRAESTRUTURA FÍSICA 

CONCEITOS 

INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

TOTAL QUE RESPONDERAM: 176 

1 - Avaliação  - Infraestrutura Física 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63% 

10% 

27% 
ÓTIMO

REGULAR

RUIM
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ANEXO 6 

 

CONCEITOS 

INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

TOTAL: 176 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

2 – EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL; 

 

 

   3 -  POLÍTICAS ACADÊMICAS; 

 

6% 

42% 52% 

ÓTIMO

REGULAR

RUIM

6% 

42% 52% 

ÓTIMO

REGULAR

RUIM

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

AVALIAÇÃO GERAL DO IESMA PELOS DIVERSOS SEGMENTOS 
ANO – 2018  REF: AVALIAÇÃO - 2017 
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 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 

   5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

  

 

 

 

 

 

17% 

68% 

15% 
ÓTIMO

REGULAR

RUIM

11% 

74% 

15% 
ÓTIMO

REGULAR

RUIM

85% 

6% 
9% 

ÓTIMO

REGULAR

RUIM
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ANEXO 7 

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO – IESMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO E PSICOLÓGICO- NAPP 

  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís 

2017 
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INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO - IESMA 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO E PSICOLÓGICO - NAPP 

 

RELATÓRIO 

 

  

1. APRESENTAÇÃO 

O IESMA é uma instituição de ensino superior preocupada com a qualidade e excelência 

na atuação dos serviços de ensino, pesquisa e extensão. 

Dessa forma, o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Psicológico (NAPP) consiste 

em mais um instrumento para contribuir com todos os sujeitos envolvidos com a instituição, 

colaborando para que estes possam receber atendimentos psicopedagógico e psicológico, 

relacionados ao processo ensino-aprendizagem, a dificuldades de aprendizagem, nos 

relacionamentos, comportamentos de um modo geral etc. 

O NAPP, enquanto atendimento clínico, também estará estendido a possíveis demandas 

da comunidade, enfatizando, assim, seu compromisso com a inclusão e com a responsabilidade 

social. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O processo ensino-aprendizagem envolve vários desafios na sua dinâmica, o que pode 

comprometer a otimização dos resultados esperados ou dos objetivos a serem atingidos pela 

instituição de ensino. 

Dentre os principais desafios, destacam-se as relações interpessoais, que envolvem 

todos os atores vinculados à instituição (direção, docentes, discentes, funcionários etc. Também são 

desafiadoras as dificuldades de aprendizagem apresentadas; a detecção de deficiências e patologias 

que demandam atendimentos específicos para necessidades especiais no processo educacional e, 

nesse sentido, são necessárias ações para a efetivação da educação inclusiva; também podem ser 

apresentadas demandas da comunidade que provocam o compromisso institucional com a 

responsabilidade social, através de programas de extensão. 

Dessa forma, na perspectiva de responder aos desafios anteriormente citados, o IESMA 

conta com o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Psicológico (NAPP), constituindo-se um 

espaço e um serviço de assistência e atendimento psicopedagógico e psicológico da referida IES. 
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3. OBJETIVO 

O NAPP tem como objetivo prestar atendimento psicopedagógico e psicológico na 

instituição, visando atender às demandas dos discentes, docentes e técnicos administrativos, bem 

como promover uma ação de extensão, com serviço psicológico clínico oferecido à comunidade. 

 

4. ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO 

O funcionamento do NAPP envolve três etapas básicas. A primeira consiste no processo 

de inscrição e cadastramento, que é realizada na sala do NAPP por qualquer membro técnico do 

mesmo; a segunda etapa corresponde à triagem, como momento de escuta das queixas, que podem 

ser espontâneas ou encaminhadas, para que sejam analisadas e avaliadas pela coordenação do 

NAPP, com possibilidade de encaminhamento para intervenções administrativas e/ou para 

acompanhamento psicopedagógico ou psicológico. A terceira e última etapa consiste no 

atendimento clínico.  

 

5. PÚBLICO ALVO 

Discentes, docentes e técnicos administrativos do IESMA e comunidade. 

 

6. HORA E LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

No ano de 2017 houve ampliação do horário de atendimento do NAPP. 

A sala onde funciona o NAPP também foi beneficiada com algumas melhorias de 

instalação, como quadros decorativos e placa de identificação na porta.  

Seus horários de atendimentos em 2017 foram os seguintes: 

Segunda-feira – atendimento psicológico para público interno (à tarde); 

Terça-feira – Atendimento institucional, psicológico e psicopedagógico (manhã e tarde); 

Quarta-feira – Grupo de estudo e reuniões da equipe técnica para avaliações e 

planejamentos (sempre que necessário, à tarde); 

Sexta-feira – Atendimento psicológico (à tarde) 
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7. EQUIPE TÉCNICA 

Coordenadora: Nilma Maria Cardoso Ferreira (CRP 22/ 00142) 

Psicóloga Clínica: Thânis Kristine Maranhão Piorsky Aires (CRP 22/00133)  

Psicóloga: Marielza Silva Cutrim (CRP 22/01978) 

Psicopedagogo: Nivaldo Silva Lopes  

 

8. SERVIÇO DE PSICOLOGIA CLÍNICA PARA A COMUNIDADE 

Serviço retomado neste ano de 2017, com a admissão de um novo membro da equipe, a 

psicóloga Marielza Silva Cutrim, com atendimentos funcionando às terças-feiras pela manhã. 

9. SERVIÇOS E RESULTADOS NO ANO DE 2017 

Durante o ano de 2017, o NAPP deu continuidade às suas atividades, com ampliação de 

oferta de vagas, por conta da admissão da nova psicóloga, citada anteriormente. Permaneceram 

abertas inscrições para aguardarem atendimentos, mediante vagas na oferta dos serviços de 

psicopedagogia e psicologia, que ocorrem sempre por ocasião de alta do atendimento ou desistência 

e/ou abandono do usuário. Também foram mantidas as triagens e atendimentos. 

Apesar das atividades de atendimentos do NAPP ocorrerem predominantemente no 

período letivo, o Núcleo mantém suas atividades no período de férias para atendimentos destinados 

a pessoas da comunidade, para estudos, avaliação e planejamento das atividades do mesmo. 

 Permaneceram como demandas principais de atendimento as de alunos, que buscaram 

os serviços espontaneamente, com queixas recorrentes de dificuldade de aprendizagem e/ou de 

relacionamento interpessoal ou sintomas psicológicos. Também foram acolhidos alunos 

encaminhados por professores e por responsáveis pelas casas de formação dos mesmos, ou seja, por 

reitores dos seminários e/ou formadores. 

Em 2017 percebeu-se grande avanço sobre a busca e aproximação de alunos para 

conhecerem a proposta do NAPP, seus serviços e para realização de inscrições de atendimento. 

Também permaneceram as demandas de atendimento de funcionários, familiares de 

funcionários e da comunidade, tendo sido possível o atendimento de alguns, o que significou um 

ponto de superação em relação aos anos anteriores. 
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10. DADOS ESTATÍSTICOS E AVALIATIVOS 

 

                       Serviço de Coordenação – Realizadas acolhidas a usuários do NAPP, inscrições, triagens, 

entrevistas, reuniões com equipe técnica, pesquisa sobre dificuldades de aprendizagem junto ao 

corpo discente da instituição, reuniões com o diretor da IES, visitas em salas de aula para 

esclarecimentos sobre o NAPP, acompanhamento e supervisão ao serviço de psicopedagogia clínica, 

reuniões de planejamento e avaliação dos serviços. 

 

No ano de 2017 foram totalizados 547 (quinhentos e quarenta e sete) atendimentos, 

distribuídos entre os serviços de psicopedagogia e psicologia, conforme detalhamento abaixo: 

 

Serviço de Psicopedagogia – Foram realizados 180 (cento e oitenta) atendimentos 

destinados duas vezes na semana para 16 (dezesseis) usuários (alunos), que receberam orientação e 

acompanhamento para administração e superação de suas dificuldades.  As principais demandas ou 

dificuldades encontradas foram: compreensão básica gramatical, produção textual, interpretação e 

compreensão de textos, dificuldade de concentração e memorização, dificuldade com apresentação 

de trabalhos escritos e orais, pouco hábito de leitura, dificuldade com organização de rotina de 

estudo, entre outros. 

Dificuldades enfrentadas foram as faltas dos usuários, comumente alegadas por 

dificuldades em conciliar suas atividades da casa de formação e estudos e tarefas acadêmicas com o 

atendimento psicopedagógico, sendo essa questão apontada como algo a ser melhor compreendido 

e trabalhado, para ser superado em 2018.          

          

Serviço de Psicologia clínica (para a comunidade) – No ano de 2017 foram atendidos 04 

(quatro) usuários externos, ou seja, da comunidade, tendo sido totalizados 090 (noventa) 

atendimentos para os mesmos, no decorrer do ano. Vale ressaltar que esta foi uma conquista, um 

avanço para o serviço de responsabilidade social do IESMA.  

  

Serviço de Psicologia clínica (para os alunos) – Ao longo de todo o ano de 2017, foram 

realizados 277 (duzentos e setenta e sete) atendimentos psicológicos para o público interno do 

IESMA, mais precisamente para 015 (quinze) alunos, distribuídos entre as duas profissionais da 

psicologia. 

                         Os principais avanços destacados pela avaliação das profissionais envolvidas na escuta 

clínica foram: a importância do NAPP funcionar como um espaço de escuta aos alunos com 
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dificuldades psicossociais como: afastamento da família; questões específicas do amadurecimento da 

vocação e do seu processo de formação intelectual e religiosa; sexualidade;  afetividade; dificuldades 

nas relações interpessoais nas casas de formação e na IES; apoio às formações; dificuldade de 

aprendizagem e dificuldades contraídas na formação escolar básica; maior posicionamento dos 

usuários como sujeitos do seu processo de formação humana; trabalhos sobre os medos e 

ansiedades; implicação no processo de aprendizagem escolar; diminuição da resistência do usuário 

em buscar o núcleo.  

Semelhante aos anos anteriores, ainda é apontada como a principal dificuldade 

enfrentada e a ser superada, a oferta de vagas para atender às demandas do NAPP. 

Nesse sentido, é importante registrar que houve um avanço de ofertas e de serviço no 

ano de 2017, mas ainda existe um número significativo de usuários na lista de espera para serem 

chamados. 

Conclui-se, então, que o NAPP realizou significativas intervenções no processo, 

consolidando uma cultura de acompanhamento institucional e clínico, beneficiando o processo 

ensino-aprendizagem, o desenvolvimento psicossocial de seus alunos, entre outros benefícios, o que 

sugere a necessidade de manter o NAPP como um serviço de excelência oferecido pelo IESMA, 

ficando para o ano de 2018 o desafio de superar os dados quantitativos e qualitativos, avançando 

nos atendimentos das demandas ainda não atendidas. 

Aponta-se como uma conquista a ser alcançada a possibilidade dos serviços clínicos do 

NAPP poderem ocorrer todos os dias, com a ampliação da jornada de trabalho de seu corpo técnico. 

 

São Luís-MA., 25 de janeiro de 2017. 

 

 

 

NILMA MARIA CARDOSO FERREIRA (CRP 22/00142) 

Coordenadora do NAP 
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ANEXO 08 

CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - IESMA     

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO - 2º SEMESTRE DE 2017 

AVALIAÇÃO DOCENTE 

             Esta pesquisa faz parte do processo de avaliação institucional do IESMA em 

cumprimento às exigências do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
SINAES, instituído pela Lei nº. 10.861 de 14 de abril de 2004, que se constitui num sistema 

de avaliação integral das atividades acadêmicas desenvolvidas na Educação Superior. 

Compreendemos ainda que, além de cumprir as exigências legais, esta avaliação representa 

um instrumento de grande relevância para que o Instituto alcance seus objetivos e realize 

sua missão, proposto em seu PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional.   

RESPONDA (O PARA ÓTIMO  (B 0 PARA BOM) (R PARA RUIM  ) 

CURSO: FILOSOFIA (   ) TEOLOGIA (  ) CIÊNCIAS RELIGIOSAS (   )  PÓS GRADUAÇÃO  (   )   PERÍODO (    )  SEXO (    ) 

EIXO 1 – DIMENSÃO 8 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO: 
O planejamento institucional faz referência a todos os processos internos e externos relacionados a 

recursos (pedagógicos, financeiros, materiais) e sua utilização no cotidiano da Universidade, visando o 

alcance dos objetivos propostos e a melhoria constante da Instituição. Já a avaliação Institucional visa 

à construção de uma cultura reflexiva que permite o constante desenvolvimento da missão e finalidade 

das instituições de Ensino Superior. Um dos instrumentos de avaliação é a Autoavaliação. 

01 1- Como você avalia a adequação, efetividade e acompanhamento do 

planejamento geral do IESMA?  
   

02 Como você avalia a participação da comunidade acadêmica 

(Docentes,Técnicos Administrativos, Discentes e Sociedade Civil) no 

planejamento da Instituição. 

   

       EIXO 2 – DIMENSÃO 1 - A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL; - DIMENSÃO 3 - A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento que direciona as ações institucionais 

e tem como finalidade ser referência para as ações de ensino, pesquisa e extensão da Universidade. A 

Dimensão 3 considera especialmente à contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

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

patrimônio cultural;  

 INDICADORES CONCEITO 

03 Você conhece o PDI do IESMA?    SIM (  )  NÃO (  ) O B R 

04 Como você avalia a coerência entre o Plano de Desenvolvimento 

Institucional e a ações realizadas pelo IESMA 
   

05 Como você avalia a divulgação do Plano de Desenvolvimento Institucional 

pelo IESMA? 
   

06 Como você avalia as condições de acessibilidade oferecidas pe pelo 

IESMA às pessoas com deficiência? 
   

07 Como você avalia as políticas de ação afirmativa no IESMA : processos 

seletivos, suporte aos discentes, bolsa permanência, etc 
   

08 Como você avalia a contribuição do IESMA para o desenvolvimento local 

e regional? 
   

EIXO 3 – DIMENSÃO 2 - A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO; 

DIMENSÃO 4  - A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE, DIMENSÃO 9  - POLÍTICA DE 
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ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

Considera as formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

 

09 Como você avalia as condições existentes para o desenvolvimento do 

ensino, pesquisa e extensão em relação a graduação no IESMA? 
   

10 Como você avalia as condições existentes para o desenvolvimento do 

ensino, pesquisa e extensão em relação a pós-graduação no IESMA? 
   

11 Como você avalia a cooperação entre os setores do IESMApara o 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão? 

Como você avalia o funcionamento dos canais de comunicação e 

sistemas de informação do IESMA para interação com as comunidades 

interna e externa (Portal do IESMA, Ouvidoria entre outros) ? 

   

12 Como você avalia a imagem do IESMA entre a comunidade acadêmica 

? 
   

13 Como você avalia a adequação das políticas de acesso e seleção do 

IESMA? 
   

14 Como você avalia as políticas de atendimento e as condições 

institucionais para apoio pedagógico aos (as) discentes. ? 
   

15 Como você avalia as políticas e mecanismos de incentivo aos (as) 

discentes à estágios, monitorias, mobilidade e as oportunidades e 

condições de desenvolvimento pessoal oferecidas pelo IESMA? 

   

16 Implantação e adequação dos programas de apoio ao desenvolvimento 

acadêmico dos discentes, referentes à realização de eventos científicos, 

esportivos e culturais ? 

   

 EIXO 4 – DIMENSÃO 6 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, – 

DIMENSÃO 10 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA - Considera 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;  

17 Como você avalia seu nível de conhecimento sobre os mecanismos de 

tomada de decisões e gerenciamento de recursos (materiais, humanos, 

patrimoniais..) no IESMA 

   

18 Qual seu grau de satisfação com o funcionamento dos órgãos colegiados 

e conselhos superiores do IESMA 
   

 
19 

Como você avalia seu nível de conhecimento sobre as normas 

(regulamentos e regimentos) e procedimentos institucionais (abertura e 

acompanhamento de processos, resposta as demandas e solicitações, 

conhecimento sobre os setores e suas atribuições) do IESMA 

   

20 Como você avalia seu nível de conhecimento sobre a transparência e 

execução orçamentária no IESMA 
   

21 Como você avalia a distribuição de recursos entre ensino, pesquisa e 

extensão 
   

EIXO 5 – DIMENSÃO 7 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

22 Como você avalia as condições gerais da estrutura física onde são 

desenvolvidas atividades de ensino ( quantidade e qualidade das 

instalações)  

   

23 Como você avalia as condições gerais da estrutura física onde são 

desenvolvidas atividades de pesquisa ( quantidade e qualidade das 

instalações)  

   

24 Como você avalia as condições da estrutura física da biblioteca 

(segurança, mobiliário, espaço disponível)  
   

25 Como você avalia o acervo da biblioteca    

26 Como você avalia a estrutura física para a prestação de serviços gerais 

(alimentação, segurança, transporte, limpeza, manutenção, 

alojamentos, entre outros 
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27 Como você avalia a quantidade e qualidade de instalações gerais para 

atividades culturais, de lazer e espaços de convivência 
   

 

OBSERVAÇÕES - EIXO/DIMENSÃO (        )    (        ) ____________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 09 

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

AVALIAÇÃO DO CORPO DISCENTE 

Prezado (a) aluno (a), 

 Esta pesquisa faz parte do processo de avaliação institucional do IESMA em cumprimento às exigências 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº. 10.861 de 14 de abril 

de 2004, que se constitui num sistema de avaliação integral das atividades acadêmicas desenvolvidas na 

Educação Superior. Compreendemos ainda que, além de cumprir as exigências legais, esta avaliação representa 

um instrumento de grande relevância para que o Instituto alcance seus objetivos e realize sua missão, proposto 

em seu PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional.                                 

PARA RESPONDER AO QUESTIONÁRIO, COLOQUE (S) PARA SATISFATÓRIO E (I) PARA INSATISFATÓRIO 

 

CURSO_________________________________________ANO: ____________ 

                

 INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO: PROFESSORES, 

FUNCIONÁRIOS, SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, E BIBLIOTECA. 

 

   

2 CORPO TÉCNICO -  ADMINISTRATIVO 

(   )   Quanto à disponibilidade do pessoal técnico-administrativo. 

Para suporte às aulas. 

(   ) Quanto à disponibilidade do pessoal técnico-administrativo no 

atendimento de outras necessidades (financeiro, secretaria,  

biblioteca etc)  

Sugestões_______________________________________________

_______________________________________________________   

  3 SALAS DE AULA 

 (   )  Quanto ao espaço físico. 

 (   ) Quanto ao tamanho e qualidade do quadro  das salas. 

(  ) Quanto aos multimeios e projetores de slides. 

(quantidade e qualidade). 

 (  ) – Quanto à adequação de espaço e estrutura para 

utilização dos recursos audiovisuais. 

(   )  Quanto à qualidade dos equipamentos didáticos. 

(   )  Quanto à Qualidade da iluminação. 

(   )  Quanto à climatização. 

Sugestões_____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________ 

4 BIBLIOTECA 

(  )  Quanto à capacitação e qualificação do pessoal de 

atendimento. 

(  )  Quanto ao serviço de apoio. 

( )  Quanto ao espaço para estudos individuais. 

(Ambiente silencioso que permita a 
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concentração /disponibilidade e adequação das salas). 

 ( )  Quanto ao espaço físico e organização da biblioteca 

(organização e distribuição do acervo. 

(  ) acervo, equipamentos e móveis, no espaço da biblioteca). 

( ) Quanto ao espaço físico para estudo em grupo, reuniões e 

monitorias. (Ambiente quepermita a liberdade de expressão). 

( )  Quanto à quantidade de obras do acervo, para atender as 

demandas dos cursos. 

(  )  Quanto ao número de exemplares disponíveis por pessoa. 

(  )  Quanto aos prazos de empréstimos oferecidos pela biblioteca. 

(  )  Quanto à atualização do acervo. 

( ) – Quanto às obras de referência de uso local, oferecidas pela 

biblioteca. (dicionários, 

enciclopédias, atlas, manuais, mapas, abstracts, bibliografias, 

catálogos de serviços, 

instituições, produtos, produções científicas institucionais etc...). 

( )  Quanto ao acesso às informações pertinentes a biblioteca, via 

internet. 

(    ) – Quanto à iluminação dos espaços e ambientes. 

(    ) Quanto ao horário de atendimento. 

( ) Quanto ao regimento e normas aplicados à biblioteca,. 

(conhecimento e divulgação). 

Sugestões_______________________________________________

_______________________________________________________

_________________________ 

5 INFRA-ESTRUTURA DE INFORMÁTICA 

(   ) Quanto à qualidade dos equipamentos de informática. 

 (   ) Quanto aos profissionais qualificados para operação dos 

serviços de informática. 

(   ) – Quanto ao horário de atendimento dos serviços de 

manutenção. 

INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVER PESQUISA 

(   ) Quanto à infra-estrutura física para desenvolvimento de 

pesquisa na instituição. 

(   )  Quanto à estrutura de apoio para pesquisa. 

(   ) Quanto aos eventos científicos internos (jornadas, 

semanas, encontros, simpósios, apoio da Instituição 

Sugestões_____________________________________

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

6 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL E GESTÃO 

ADMINISTRATIVA 

(   )  Quanto à representatividade nos órgãos estudantis 

de modo geral. 

(  )  Quanto às instalações para funcionamento dos 

órgãos estudantis. (DCE, DA e 

outros). 

(   )Quanto ao atendimento dos anseios e expectativas 

do alunado, relativo à participação 

nas decisões da Instituição, que terão reflexo em sua 

vida acadêmica. 

(  )Quanto à participação dos alunos em reuniões 

decisivas da Instituição. 

Sugestões_____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

__________________________________ 

7 SOBRE O IESMA 

(   ) Quanto à acessibilidade externa ao instituto 

(   ) Quanto ao ambiente físico externo 

(   ) Quanto ao ambiente físico interno 

(   ) Quanto à acessibilidade para alunos com 

necessidades especiais. 

(   )  Quanto à manutenção e higiene do prédio de 

modo geral 

Sugestões_____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________ 
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8 POLITICA DE ATENDIMENTO AOS  ESTUDANTES 

(    ) Quanto à informação geral sobre a instituição. 

(    ) Quanto o suporte a alunos carentes. 

(    )  Quanto à disponibilidade de áreas de lazer e prática de esporte 

na Instituição. 

(    )  Quanto aos motivos das evasões dos acadêmicos do IESMA. 

Sugestões_______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

9 CURRÍCULO DOS CURSOS 

(  )  Quanto ao tempo de duração dos cursos. 

( )  Quanto à disponibilidade e adequação das disciplinas optativas 

ao currículo. 

(  )   Quanto ao conhecimento sobre a flexibilização curricular. 

( )   Quanto à grade curricular. (adequação à formação profissional). 

(  ) Quanto às ementas das disciplinas. (atualizadas de acordo com o 

currículo do curso). 

( )  Quanto a disponibilidade de bolsas de estudo. ( PROUNI e 

IESMA). 

Sugestões_______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

10 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 Quanto às expectativas da comunidade acadêmica, relativas ao 

atual regimento, incluindo o seu cumprimento, quanto a: 

(  )  Administração Geral. 

(  ) Coordenação dos Cursos. 

  Quanto à viabilidade da criação de novos cursos de graduação e  

pós-graduação latu-sensu  

Sugestões_______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________ 

11 MISSÃO, PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Seu nível de conhecimento:  

(   )  Quanto à  missão da Instituição. 

(   ) Quanto ao conhecimento da missão e  do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI)  

(   )  Quanto ao conhecimento do Projeto Pedagógico. 

(   )  Quanto à divulgação das atividades realizadas pela 

Instituição. 

(  ) Quanto à interação entre a comunidade e a 

Instituição. 

Sugestões_____________________________________

_____________________________________________

____________________________________________ 

SUGESTÕES GERAIS 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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ANEXO 11 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO 

PROJETO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

Prezado (a) Funcionário (a), 

Esta pesquisa faz parte do processo de avaliação institucional do IESMA em cumprimento às exigências do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº. 10.861 de 14 de abril 

de 2004, que constitui-se  num sistema de avaliação integral das atividades acadêmicas desenvolvidas na 

Educação Superior. Compreendemos ainda que, além de cumprir as exigências legais, esta avaliação 

representa um instrumento de grande relevância para que o Instituto alcance seus objetivos e realize sua 

missão, proposto em seu PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional.

ANO_______________________________ 

1 - APONTE O GRAU DE IMPORTÂNCIA QUE É DADO NO COTIDIANO DO IESMA AOS SEGUINTES PROPÓSITOS, 

DECLARADOS EM DOCUMENTOS OFICIAIS DO IESMA. 

Liberdade individual. 

(   )  Muita   (   )  Média  (   )  Pouca (   ) Nenhuma   (   ) Não Sei 

Participação dos técnicos administrativos nas decisões do Instituto 

(   )  Muita   (   )  Média  (   )  Pouca (   ) Nenhuma   (   ) Não Sei 

O representante dos funcionários neste conselho me mantém informado sobre as decisões 

(   )  Sim  (   )  Não  (   ) Não Sei 

Como tenho acesso às informações sobre as decisões que são tomadas no IESMA. 

(   )  Site  (   )  reuniões (   )  outros meios ____________________________________________________________ 

2 - INDIQUE ONDE VOCÊ PARTICIPA DO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES. (ASSINALE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA CASO JULGUE NECESSÁRIO) 

( )  Reunião de   Funcionários ( ) Reuniões com chefias do setor 

. (  ) Não participo de nenhum processo de tomada de decisões 

3 - RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO, PENSANDO NO IESMA? 

AS ATIVIDADES PROPOSTAS PARA O DIA-A-DIA ACONTECEM CONFORME FORAM PLANEJADAS? 

(  ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Raramente (   ) Nunca 

Os problemas são solucionados de forma permanente. 
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(   ) Sempre (   ) Quase sempre (   ) Raramente  (   ) Nunca 

As informações são compartilhadas a todas as pessoas envolvidas. 

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Raramente   (   ) Nunca 

Os serviços prestados estão de acordo com as suas expectativas de bons serviços? 

(   ) Sempre (   ) Quase sempre   (   ) Raramente   (   ) Nunca 

4 - NO COTIDIANO DO IESMA: 

Discuto o desenvolvimento de minhas atividades. 

(   ) Sempre (   ) Quase sempre (   ) Ocasionalmente (   ) Nunca 

Tenho liberdade de expressão e opinião. 

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Ocasionalmente (   ) Nunca. 

A forma como fico sabendo do que acontece no IESMA é? 

Conversando com os meus colegas de trabalho. 

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Ocasionalmente (   ) Nunca 

Consultando o site do IESMA e a intranet. 

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Ocasionalmente (   ) Nunc 

5 - ASSINALE DENTRE AS ALTERNATIVAS ABAIXO, A MAIS COMPATÍVEL COM SEU CARGO OU FUNÇÃO. (ASSINALE 

SOMENTE UMA ALTERNATIVA 

(  )  As atividades que realizo ESTÃO DE ACORDO com o cargo que ocupo.  

(  )  As atividades que realizo ESTÃO PARCIALMENTE DE ACORDO com o cargo que ocupo.  

(  )  As atividades que realizo NÃO ESTÃO DE ACORDO com o cargo que ocupo . 

Justifique a sua resposta da questão anterior. 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

6 - NO IESMA HÁ DISCUSSÕES EM RELAÇÃO A: 

meus direitos e deveres. 

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Ocasionalmente (   ) Nunca 

modificações de benefícios. 

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre (   ) Ocasionalmente (   ) Nunca 

negociações salariais. 
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(   ) Sempre  (   ) Quase sempre (   ) Ocasionalmente(   ) Nunca 

políticas de administração de pessoal. 

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Ocasionalmente(   ) Nunca 

capacitação profissional. 

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Ocasionalmente(   ) Nunca 

 

7 - PENSANDO NO SEU LOCAL DE TRABALHO, AVALIE AS QUESTÕES ABAIXO EM RELAÇÃO: 

Ao atendimento oferecido pelo seu setor. 

(  ) Bom  (  ) Regular  (  ) Ruim  (  ) Não sei (  ) Não tem 

Ao serviço de organização e limpeza. 

(  ) Bom  (  ) Regular  (  ) Ruim  (  ) Não sei (  ) Não tem 

A preservação da estrutura física (iluminação, ventilação e acústica). 

(  ) Bom  (  ) Regular  (  ) Ruim  (  ) Não sei (  ) Não tem 

Aos recursos oferecidos para a realização de seu trabalho. 

(  ) Bom  (  ) Regular  (  ) Ruim  (  ) Não sei (  ) Não tem 

Aos serviços de alimentação 

(  ) Bom  (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei  (  ) Não tem 

A prevenção de incêndios 

(  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei (  ) Não tem 

 

 - DÊ TRÊS SUGESTÕES PARA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, CONSIDERANDO O LOCAL ONDE VOCÊ 

TRABALHA 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

8 - Avalie as frases que seguem. 

O IESMA proporciona um ambiente de trabalho voltado para o desenvolvimento humano. 

(  ) Concordo (  ) Concordo parcialmente (  ) Discordo (  )Não sei 

O IESMA proporciona um clima organizacional favoravel às boas relações dentro do IESMA 

(   ) Sempre (   ) Quase sempre (   ) Ocasionalmente (   ) Nunca 
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O IESMA preocupa-se com a valorização humana de seus profissionais. 

(  ) Concordo (  ) Concordo parcialmente (  ) Discordo (  ) Não sei 

9 - PARA O MEU DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL O IESMA PROPORCIONA: 

Cursos específicos 

(   )  Sempre (   ) Quase sempre (   ) Raramente(    ) Nunca 

Conferências referentes à minha área de atuação 

(   )  Sempre (   ) Quase sempre (   ) Raramente(    ) Nunca 

Acompanhamento do meu desempenho funcional 

(   )  Sempre (   ) Quase sempre (   ) Raramente(    ) Nunca 

Programas de desenvolvimento de habilidades de trabalho 

(   )  Sempre (   ) Quase sempre (   ) Raramente(    ) Nunca 

10 - ESPAÇO PARA COMENTÁRIOS OU SUGESTÕES REFERENTES AO TRABALHO AVALIATIVO.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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ANEXO 12 

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

AVALIAÇÃO - CORPO DOCENTE 
Prezado (a) Professor (a), 

 Esta pesquisa faz parte do processo de avaliação institucional do IESMA em cumprimento às 

exigências do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº. 

10.861 de 14 de abril de 2004, que se constitui num sistema de avaliação integral das atividades 

acadêmicas desenvolvidas na Educação Superior. Compreendemos ainda que, além de cumprir as 

exigências legais, esta avaliação representa um instrumento de grande relevância para que o Instituto 

alcance seus objetivos e realize sua missão, proposto em seu PDI - Plano de Desenvolvimento 

Institucional.                           

Avaliação FINAL DO TRIÊNIO -2015 -2017 

PARA RESPONDER AO QUESTIONÁRIO, COLOQUE (E) PARA EXCELENTE (B) PARA BOM (I) PARA 
INSATISFATÓRIO  

 
 
 

CURSO: FILOSOFIA (   ) TEOLOGIA (  ) CIÊNCIAS RELIGIOSAS (   )  PÓS GRADUAÇÃO    SEXO (    ) 
 

EIXO INDICADORES E B I 

 
 

Eixo 1: 
PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

Planejamento anual da Institucição com a participação da 

comunidade acadêmica 
   

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

   

Projeto/processo de autoavaliação institucional.     

Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica.     

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

   

Elaboração do relatório de autoavaliação    

     

 
 
 
 

 
 
 

Eixo 2: 
DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

Você conhece o PDI ( Plano de Desenvolvimento Instituciona ) do 
IESMA?   SIM (  )   NÃO (  ) 

   

Missão institucional, metas e objetivos do PDI    

Coerência entre o PDI e as atividades de ensino de graduação e de 
pós-graduação. 

   

Coerência entre o PDI e as práticas de extensão.    

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

   

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. 

   

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

   

Coerência entre o PDI e ações de responsabilidade social: inclusão 
social. 

   

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

   

Internacionalização: coerência entre o PDI e as ações institucionais 
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Eixo 3: POLÍTICAS 

ACADÊMICAS 
 
 
 
 
 

Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 
de graduação. 

   

Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 
de pós-graduação lato sensu. 

   

Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 
pesquisa ou iniciação científica,  artística e cultural. 

   

Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 
extensão. 

   

Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão 
das produções acadêmicas: científica, didáticopedagógica, 
tecnológica, artística e cultural. 

   

Comunicação da IES com a comunidade externa.    

Comunicação da IES com a comunidade interna.    

Programas de atendimento aos estudantes.    

Política e ações de acompanhamento dos egressos.    

Inovação tecnológica e propriedade intelectual: coerência entre o 
PDI e as ações institucionais. 

   

     

 
 
 
 
 

Eixo 4: POLÍTICAS DE 
GESTÃO 

Política de formação e capacitação docente. 
 

   

Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo.    

Gestão institucional.    

Sistema de registro acadêmico..    

Sustentabilidade financeira.    

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

   

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

Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-
administrativo. 

   

     

 
 
 
 
 
 

Eixo 5: 
INFRAESTRUTURA 

FÍSICA 
 

Instalações administrativas.    

Salas de aula.    

Auditório (s).    

Sala (s) de professores.    

Espaços para atendimento aos alunos.    

Infraestrutura para CPA.    

Gabinetes/estações de trabalho para professores em Tempo Integral 
- TI. 

   

Instalações sanitárias.    

Biblioteca: infraestrutura física.    

Biblioteca: serviços e informatização.    

Biblioteca: plano de atualização do acervo.    

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

Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação.    

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

   

Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços.    

Espaços de convivência e de alimentação.    
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OBSERVAÇÕES:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

OBRIGADO!!  
CPA - IESMA 
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ANEXO 13                                                

  - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

Prezado (a) aluno (a), 

 Esta pesquisa faz parte do processo de Auto-avaliação institucional do IESMA em cumprimento às 

exigências do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº. 10.861 de 

14 de abril de 2004, que se constitui num sistema de avaliação integral das atividades acadêmicas 

desenvolvidas na Educação Superior. Compreendemos ainda que, além de cumprir as exigências legais, esta 

avaliação representa um instrumento de grande relevância para que o Instituto alcance seus objetivos e 

realize sua missão, proposto em seu PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional.    

PARA RESPONDER AO QUESTIONÁRIO, COLOQUE (S) PARA SATISFATÓRIO E (I) PARA INSATISFATÓRIO 

CURSO______________________________________________________________ANO: ____________      

 

01-Como você avalia a infra-estrutura do seu curso em termos de: 

  

 

Excelente  Regular  Insuficiente 

1.1. Biblioteca       

1.2 Laboratório       

1.3 Equipamentos de informática       

1.4. Salas de estudo        

Sugestões_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Como você avalia seu orientador em termos de : 

 Excelente  Regular  Insuficiente 

2.1. Qualificação para orientação em sua 

pesquisa 

      

2.2. Qualificação perante a equipe de 

possíveis orientadores 

      

2.3. Desempenho na sua orientação       

2.4. Disponibilidade para orientá-lo       

2.5. Relacionamento pessoal com você    
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Sugestões_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3. Como você avalia as disciplinas em termo de: 

 Excelente  Regular  Insuficiente 

3.1. Quantidade oferecida em relação aos 

objetivos do curso 

      

3.2. Conteúdo em relação aos objetivos do 

curso 

      

3.3. Quantidade oferecida em relação ao 

prazo do curso 

      

3.4. Números de créditos em relação ao prazo 

do curso 

      

3.5. Oferecimento e seqüência adequados       

3.6. Sistema de avaliação        

Sugestões_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4. Como você avalia o sistema de seminários do seu curso em termos de : 

 Excelente  Regular  Insuficiente 

4.1. Contribuição para a sua formação 

acadêmica 

   

4.2. Qualidade        

Sugestões_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. Como você avalia as linhas de pesquisas do seu curso em termos de: 

 Excelente  Regular  Insuficiente 

5.1. Definição       

5.2. Divulgação       

5.3. Relevância científica       

5.4. Relevância social       
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Sugestões_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

6. Como você valia o processo de seleção para ingresso, no seu curso, em termos de  

  Excelente  Regular  Insuficiente 

6.1. Transparência        

6.2. Eficiência dos critérios       

Sugestões_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

7. Como você avalia os serviços prestados pelos funcionários, nos seguintes setores:  

 Excelente  Regular  Insuficiente 

7.1 Secretaria de coordenação de pós-

graduação 

   

7.2. Biblioteca        

7.3. Laboratórios       

7.4. vigilância       

Sugestões_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

8. Como você avalia a coordenação do seu curso em termos de : 

 Excelente  Regular  Insuficiente 

8.1. Eficiência técnico-administrativa       

8.2. Forma de gestão (democracia e 

participação) 

      

8.3 Qual o conceito que você atribui ao seu 

curso 

      

8.4  Em termos gerais, como você avalia a 

sua contribuição para o seu curso  

      

Sugestões_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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9. Como você situaria o seu curso, em termos qualitativos, quando comparado com similares do Brasil? 

(  ) Acima da média      (  ) Na média (  ) Abaixo da média (  ) Não sabe 

10. Você avalia que concluirá seu curso: 

A- Antes do prazo estipulado (  ) 

B- Exatamente no prazo estipulado  (  ) 

C- Após o prazo estipulado   (  )  

Responda SIM ou NÃO às questões abaixo: 

  SIM NÃO 

11-Você está satisfeito com o ambiente de relações (pessoais, sociais, afetivas, de lazer, etc.)     

12-A sua presença nos seminários, palestras, oficinas  apresentados:   

a-Deveria ser obrigatória     

b-Deveria valer como crédito     

14-A relação horas aula ministradas X créditos obtidos está sendo obedecida?     

15-Você acha que o tempo estipulado para a conclusão do seu curso é suficiente?     

Sugestões gerais__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 14 

                                        
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA 
 

Prezado (a) , 

   Esta pesquisa faz parte do processo de avaliação institucional do IESMA em cumprimento às 

exigências do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei 

nº. 10.861 de 14 de abril de 2004, que constitui-se  num sistema de avaliação integral das 

atividades acadêmicas desenvolvidas na Educação Superior. Compreendemos ainda que, além 

de cumprir as exigências legais, esta avaliação representa um instrumento de grande 

relevância para que o Instituto alcance seus objetivos e realize sua missão, proposto em seu 

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional. 

ANO_________________________ 

1 Como Você conheceu o IESMA? 

            ( ) INTERNET   ( ) AMIGO ( ) IGREJA  ( )  OUTRO_____________________ 

 2    Em relação às interações do IESMA com a sociedade assinale nas colunas à direita a opção 

desejada em cada subitem.  

3   O IESMA mantém uma boa imagem na sociedade? 

(   ) SIM   (   ) NÃO   EM PARTE (   ) 

4  O IESMA procura ouvir as demandas da sociedade para definir suas atividades? 

(   ) SIM   (   ) NÃO   EM PARTE (   ) 

5  Os meios de comunicação utilizados pelo IESMA para se comunicar com a sociedade são 

adequados? 

(   ) SIM   (   ) NÃO   EM PARTE (   ) 

 6   Entre os serviços listados abaixo, qual ou quais você utiliza ou utilizou no IESMA? 

 - Cursos de Extensão (     ) 

 - Palestras   (   ) 

 - Aluguel de Equipamentos (    ) 

 - Provedor de Internet (   ) 

 - Atividades Esportivas/Recreativas (    ) 

 - Atividades Culturais (    ) 

 - Posto de Vendas (     ) 
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 Em relação ao funcionamento do IESMA, para o desenvolvimento das atividades de extensão: 

(    ) excelente  (   ) Regular   (    ) Péssimo 

7 SUGESTÕES GERAIS 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 


