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1 Introdução 

O Projeto de Autoavaliação do Centro Universitário Ibmec foi elaborado em 

cumprimento a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tendo como base as disposições 

contidas na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065/2014 (Roteiro para Relatório 

de Autoavaliação Institucional), e na Norma 25: Projeto de Avaliação Institucional do 

Centro Universitário Ibmec.   Este é o 1º relatório parcial do triênio 2018-2021 que 

tem por objetivo contemplar as informações e ações desenvolvidas pela CPA no ano 

de 2018, explicitando uma análise global em relação ao PDI e a todos os eixos do 

instrumento, de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão. Apresentando, 

ainda, um plano de ações de melhoria ao Centro Universitário Ibmec.  

O Centro Universitário Ibmec desenvolve a autoavaliação com o objetivo de melhorar 

a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão universitárias, assim como dos 

serviços das áreas meio e infraestrutura, todos orientados para estes fins. A instituição 

entende que a autoavaliação funciona como um instrumento poderoso de gestão, 

aperfeiçoamento, fortalecimento, transparência e objetividade na persecução dos 

objetivos institucionais e nas suas relações com a sociedade. Tendo por base estas 

considerações, o Regimento da Comissão Própria de Autoavaliação (CPA) do 

Centro Universitário Ibmec foi elaborado buscando criar as sinergias necessárias 

em relação às normas do MEC, a Norma 25: Projeto de Avaliação Institucional do 

Centro Universitário Ibmec, e ao PDI da Instituição. 

Desse modo, a instituição objetiva promover a reflexão sobre o modelo institucional 

vigente, tendo em vista a visão, a missão e o planejamento estratégicos a ela 

associados, os quais definem o que a instituição de ensino superior pretende ser. 

A avaliação tem como objetivos gerais o autoconhecimento e a tomada de decisão nos 

diferentes níveis e segmentos da nossa Instituição. A partir desses objetivos, o processo 

de autoavaliação permite uma visão sistêmica do processo educacional desenvolvido, 

promovendo uma interpretação institucional ampla, que permite orientar, estimular e 

direcionar as mudanças q u e c o n t r i b u a m para o crescimento da instituição. Isso 

se faz possível mediante: a sistematização das informações, a análise coletiva dos 

significados das nossas realizações, a identificação das nossas potencialidades e, 

também, das possíveis fragilidades detectadas na definição de novas estratégias de 
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ação, sempre visando a superação dos desafios que se apresentam na constante 

tradução dos nossos objetivos, valores e metas em políticas educacionais concretas, 

implementadas em favor da nossa concepção do processo pedagógico. Neste 

sentido, a autoavaliação é vista como força transformadora, que impulsiona 

comportamentos e modela sistemas, sendo ela o principal fio condutor do 

planejamento da instituição. Essa centralidade do processo de autoavaliação como 

instrumento de gestão coletiva dos rumos institucionais nos compromete com o 

aprimoramento do próprio processo em si. Desse modo, o processo de autoavaliação 

no Centro Universitário Ibmec visa t a m b é m a o aprimoramento constante d a 

cultura de autoavaliação no interior da nossa Instituição. 

Cremos na constante realização da autoavaliação como principal instrumento capaz 

de integrar o conhecimento das ações desenvolvidas pelos diferentes setores da 

comunidade acadêmica, possibilitando a reflexão e o diálogo entre eles e a sociedade 

civil. Por meio do processo de autoavaliação, portanto, nos tornamos capazes de 

atender propriamente às demandas que nos são endereçadas, em consonância com 

nossos princípios, normas e valores. Em suma, repousa sobre ele a responsabilidade pela 

constante adequação entre nossas ações e políticas educacionais e nossa identidade 

institucional, que nos singulariza no cenário educacional brasileiro. 

 

REGIMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

 

Norma 025: Projeto de Avaliação Institucional 

 

Capítulo I – Disposições Gerais 

 

A avaliação institucional preocupa-se, fundamentalmente, com o julgamento dos 

aspectos que envolvem a realidade interna e externa da instituição, visando a 

melhoria da qualidade de suas atividades. Com isso, procura determinar quais 

fatores favoráveis ou desfavoráveis que direcionem ações corretivas ou 

mudanças de processos, procedimentos, posturas e atitudes dos seus agentes. 

Considera também os efeitos do ambiente externo, pois é condição primordial 

que a instituição tenha uma clara percepção das variáveis do meio ambiente e 

dos reflexos positivos ou negativos delas decorrentes na condução de sua 
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missão. 

 

A avaliação dos vários segmentos da instituição é feita de forma a oferecer um 

diagnóstico sempre atualizado de cada curso e da instituição como um todo, 

bem como de setores da sociedade, beneficiários dos serviços prestados por 

esta instituição de ensino. A CPA responsabiliza-se pela coordenação desta 

atividade avaliativa, na qual toda a comunidade acadêmica é envolvida. 

 

A referência para o Projeto de Avaliação Institucional são as diretrizes do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

 

Capítulo II - Objetivos 

 

O Projeto de Avaliação Institucional tem por objetivo a melhoria permanente da 

qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão, dos serviços e de sua 

administração. Ele tem como pressuposto básico a compreensão de que o êxito 

de uma instituição está largamente condicionado pelo investimento que faz na 

avaliação de si mesma, de seus processos, de seus resultados e do realismo 

dos objetivos a que se propõe em face da sociedade na qual está inserida e com 

a qual deve estar comprometida, respondendo, portanto, às necessidades 

presentes e projetando caminhos para o futuro. 

 

O Projeto de Avaliação Institucional se propõe a: 

 

-impulsionar um processo criativo de autocrítica da instituição, como evidência 

política de se avaliar para garantir a qualidade da ação acadêmica e para prestar 

contas à sociedade da consonância dessa ação com as demandas científicas e 

sociais da atualidade; 

 

-conhecer, numa atitude diagnóstica, como se realizam e se inter-relacionam as 

tarefas acadêmicas em suas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, 

serviços e administração; 

 

-repensar objetivos, modos de atuação e resultados na perspectiva de uma 
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Instituição mais consentânea com o momento histórico em que se insere, capaz 

de responder as modificações estruturais da sociedade brasileira; 

 

-estudar, propor e implementar mudanças das atividades acadêmicas do ensino, 

da pesquisa, da extensão e da gestão, contribuindo para a formulação de 

projetos pedagógicos e institucionais socialmente legitimados e relevantes; 

 

-subsidiar as várias instâncias da comunidade acadêmica na redefinição de  

 

prioridades, visando a melhoria da qualidade da formação, da produção de 

conhecimento e da extensão; 

-estabelecer relações com a sociedade com vistas a consolidação da 

responsabilidade social e o compromisso científico–cultural. 

 

Capítulo III - Processos de Avaliação 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, a avaliação institucional se efetiva em três processos: 

 

1. avaliação das Instituições de Educação Superior, que abrange duas etapas: 

 

-auto-avaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de 

cada IES; 

 

-avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP; 

 

2.avaliação dos cursos de graduação – feita por comissões externas que fazem 

reconhecimento e renovação de cursos; 

 

3.avaliação do desempenho dos estudantes através do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE – (que “aferirá o desempenho dos 

estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para 

ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas 
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competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua 

profissão”, segundo a Lei nº 10.861/2004 § 1º art. 5º), sendo realizado pelo INEP 

ao final do primeiro e do último ano dos cursos. 

 

As avaliações externas – feitas por comissões de especialistas designados pelo 

INEP – se constitui de análises documentais, visitas in loco, interlocução com 

membros dos diferentes segmentos da instituição e da comunidade. Estas 

informações ajudam a identificar pontos de estrangulamento e de 

potencialidades institucionais, além de subsidiarem a reformulação do projeto 

de desenvolvimento da IES. 

 

A avaliação interna – é um processo de autocrítica institucional por meio do qual 

a IES busca compreender coletivamente, os significados de suas realizações,  

 

identificando suas potencialidades e deficiências, estabelecendo estratégias de 

superação dos problemas e aprimoramento das ações que vêm sendo 

realizadas com êxito. 

 

Para que esse processo avaliativo possa contribuir para a formação de uma 

cultura avaliativa, se faz necessária a participação de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica. 

 

A avaliação interna, como processo cíclico, fica sob a responsabilidade da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), composta por um representante do 

corpo docente, um representante do corpo discente, um representante do corpo 

técnico-administrativo, um representante da sociedade civil organizada e pelo 

Pesquisador Institucional, seu presidente. 

 

Sabe-se que na deflagração de um processo de autocrítica institucional o 

princípio 

básico é a conscientização e o envolvimento de todos que fazem a instituição; 

para 

tanto, a sensibilização deverá ser permanente, visto que sempre haverá 

pessoas novas iniciando o processo. O envolvimento de todos os atores da 
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instituição, como um dos requisitos para que obter informações válidas e 

confiáveis, aliado ao compromisso explícito dos dirigentes com a avaliação, são 

de fundamental importância para que o processo ocorra com a profundidade e 

seriedade necessários e os seus resultados possam contribuir para a melhoria 

da qualidade dos cursos, do ensino e da instituição como um todo. 

 

Objetivando identificar o perfil da instituição e o significado de sua atuação, por 

meio de atividades, cursos, programas, projetos, setores e sua responsabilidade 

social, na avaliação interna serão consideradas as dimensões avaliativas 

previstas no SINAES, quais sejam: a missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional; a política para o ensino, pesquisa, pós- graduação e extensão; a 

responsabilidade social da instituição; a política de pessoal, de carreiras do corpo 

docente e técnico-administrativo; a organização e gestão da instituição; a infra-

estrutura física; o planejamento e avaliação; a política de atendimento a 

estudantes e egressos; e a sustentabilidade financeira. 

 

Capítulo IV – Etapas da Avaliação 

 

1. Sensibilização 

 

Na perspectiva de garantir a participação de alunos, professores e funcionários, 

tanto no processo avaliativo quanto nas decisões administrativas, será 

incentivado o funcionamento das representações de turmas, dos centros 

acadêmicos, dos colegiados de cursos e de outras instâncias de representação 

que possam vir a ser criadas, que auxiliarão a CPA tanto no processo de 

sensibilização quanto nas outras ações avaliativas. 

 

Outros procedimentos de sensibilização estão previstos, tais como: exposição 

de banners com informações sobre avaliação interna; criação de uma página 

sobre avaliação institucional no site, com espaço para dúvidas, comentários, 

sugestões; reuniões com coordenadores e professores por curso; momento 

reservado no encontro pedagógico de professores, realizado no início de cada 

semestre, para informar sobre avaliação institucional; folders ou folhetos 

informativos sobre avaliação; e colocação de caixas coletoras de dúvidas, e 
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sugestões com painéis explicativos sobre a avaliação, com acompanhamento 

bimestral. 

 

2. Levantamento de Dados e Informações 

 

Esta etapa consiste na concretização das atividades planejadas, que reunirá 

informações acerca das atividades fins da instituição e do significado de suas 

ações junto à sociedade. 

 

As avaliações em todos os segmentos são censitárias e realizadas através de 

processo eletrônico, por meio do portal da instituição. 

 

As informações a serem coletadas nesse processo avaliativo abrangem todas 

as dimensões propostas no SINAES. Por haver interrelação entre elas, um 

mesmo instrumental poderá ser utilizado para coletar informações de uma ou 

mais dimensões. 

 

Sem prejuízo de outros mecanismos que venham a ser estabelecidos, estão 

previstos  

 

inicialmente, os procedimentos a seguir, que servirão para avaliar as dimensões. 

 

2.1. Missão 

 

As informações referentes a missão e o PDI serão avaliadas através de análise 

comparativa entre o proposto no Plano de Desenvolvimento Institucional, os 

projetos de curso e as ações realizadas pela Instituição e através de discussão 

com professores e pessoal técnico administrativo. 

 

2.2. Políticas para o Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

  

A avaliação das Políticas para o Ensino será feita: 

 

-através de questionário onde o aluno avalia a atuação do professor, as 
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instalações físicas e os diferentes setores da instituição; 

 

-pela avaliação feita pelo professor das condições de trabalho oferecidas pela 

Instituição e o grau de satisfação com o trabalho na Instituição; 

 

-por meio de reuniões periódicas dos colegiados dos cursos, para alteração das 

propostas curriculares; 

 

- por meio de pesquisa de mercado, realizada de dois em dois anos, para fins 

de identificação do perfil do profissional desejado e atualização dos conteúdos 

curriculares. 

 

Nessas avaliações são também observados os aspectos de apoio para 

desenvolvimento e apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais 

e internacionais; análise das formas de divulgação dos resultados dos projetos 

de pesquisa desenvolvidos por alunos e professores da instituição. 

 

2.3.Extensão 

 

Os relatórios das atividades de extensão desenvolvidos pela instituição servirão 

de instrumento para análise da articulação destas atividades com as de ensino, 

as de  

 

pesquisa, a participação dos estudantes nas ações de intervenção social e o 

impacto das atividades de extensão na comunidade e na formação dos 

estudantes. 

 

2.4.Pós-Graduação 

 

Será realizada entrevista com o coordenador da pós-graduação para 

levantamento dos cursos que a Instituição oferece, discussão da relação entre 

os cursos de pós-graduação e as demais atividades acadêmicas, análise dos 

relatórios dos cursos ofertados para verificação das formas de manutenção de 

acompanhamento e avaliação dos cursos. 
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3.Responsabilidade Social 

 

Esta dimensão refere-se ao compromisso social da Instituição, como 

responsável por um bem público, a educação, a qual será avaliada pela análise 

dos relatórios das atividades dos programas de extensão comunitária e 

responsabilidade social; bolsa FIES, bolsa integral e parcial PROUNI; serviços 

prestados à comunidade pelas clínicas-escola; levantamento de convênios e 

acordos firmados com instituições públicas e privadas; concessão de bolsas de 

estudos e descontos nas mensalidades de alunos. 

 

4.Comunicação com a Sociedade 

 

A avaliação da comunicação entre os vários setores da Instituição e desta com 

a sociedade ocorrerá através da 

 

análise da utilização dos manuais, normas e sistemas acadêmicos pelos alunos 

e docentes, da análise do 

 

número de informativos distribuídos dentro e fora da Instituição e da quantidade 

de artigos e revistas publicadas. 

 

5.Políticas de Pessoal, de Carreiras do Corpo Docente e Corpo Técnico-

Administrativo 

 

As informações referentes ao grau de satisfação com o Plano de Carreira, as 

condições de trabalho, apoio a capacitação docente e atividades de pesquisa e 

extensão, se constituirão itens do questionário a ser respondido pelos docentes. 

O pessoal técnico administrativo também expressará, em questionário, sua 

opinião a respeito das ações da instituição. 

 

6.Organização e Gestão da Instituição 

 

Aspectos referentes a esta dimensão permeiam os itens dos questionários que 
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serão aplicados junto aos docentes, discentes e pessoal técnico-administrativo. 

Descrição do funcionamento dos órgãos colegiados e da participação dos vários 

setores na gestão administrativa. 

 

7. Infraestrutura Física Adequada as Atividades de Ensino, Pesquisa, Biblioteca, 

Recursos de Informação e Comunicação 

 

A análise da infraestrutura existente e adequada em quantidade e qualidade 

para funcionamento dos cursos e demais atividades acadêmicas será feita com 

base nas informações prestadas pelos professores, alunos e técnicos em 

questionário, quando da avaliação das atividades fins da IES. 

 

8.Planejamento e Avaliação 

 

Nesta dimensão é feita a análise da adequação e efetividade do PDI e sua 

relação com os projetos pedagógicos dos cursos, por meio de grupos focais 

com os órgãos colegiados, bem como a realização de seminário para avaliar as 

condições de realização e utilização dos resultados da avaliação institucional. 

 

9. Política de Atendimento a Estudantes e Egressos 

 

9.1. Estudantes 

 

Esta dimensão refere-se à política de acesso seleção e permanência de 

estudantes na instituição, aos mecanismos de apoio acadêmico, compensação 

e orientação para estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas e 

pessoais. 

 

Para avaliar a dimensão serão utilizados os relatórios das atividades de tutoria, 

iniciação científica, extensão, monitoria, bolsa de estudo. Será feito o 

levantamento dos dados referente a alunos ingressantes, evadidos, reprovados 

e tempo médio de conclusão de curso. 
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9.2. Egressos 

 

Anualmente será aplicado questionário para conhecimento da opinião dos 

egressos a respeito da formação recebida, expectativa em relação à ocupação 

no mercado de trabalho. Será também aplicado questionário junto a 

empresários para obter informações acerca da realidade do mercado de 

trabalho e formação dos profissionais graduados pela instituição. 

 

10.Sustentabilidade Financeira 

 

Será feita entrevista com os Reitores a respeito da política de alocação e 

captação de recursos para as atividades da IES, da atualização e adequação 

das instalações no atendimento das demandas e destinação de verbas para 

capacitação dos corpos docente e técnico-administrativo. 

 

Capítulo V – ORGANIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES – 

RELATÓRIO 

 

Os dados serão trabalhados através de software específico, que faz apuração 

das informações contidas nos diversos instrumentais aplicados junto a 

professores, servidores e alunos da Instituição, e junto a empresários e 

egressos dos cursos. 

 

Os resultados referentes à atuação dos professores e dos coordenadores serão 

apresentados em relatórios individuais e de forma conjunta através de gráficos 

e/ou tabelas estatísticas apropriadas para o caso, com resultados em números 

relativos (%) na base 100. As informações referentes às demais dimensões 

também receberão tratamento estatístico e serão apresentadas de forma 

conjunta, de modo que se tenha uma visão da dinâmica da Instituição como um 

todo e, particularmente, de cada um dos seus setores. Estes relatórios parciais 

se constituirão elementos de discussão e análise dos seus resultados por cada 

setor da Instituição, envolvido no processo avaliativo. 

 

O relatório final será organizado de forma que expresse a opinião da 
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comunidade acadêmica e dos que se beneficiaram com as atividades 

desenvolvidas. O relatório contemplará ainda, críticas e sugestões apresentadas 

para a melhoria de suas ações. A CPA fará o encaminhamento do relatório ao 

Reitor da instituição. 

 

Capítulo VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Como a avaliação é um processo dinâmico e contínuo e para que seus 

resultados possam proporcionar tanto o auto-conhecimento institucional como o 

redimensionamento de suas ações, os resultados desta atividade serão 

apresentados individualmente aos professores e coletivamente aos vários 

setores da Instituição. 

 

Para conhecimento destas informações e, posteriormente, sua utilização no 

replanejamento das atividades da instituição serão promovidos seminários, 

reuniões, elaboração de informativos, além do encaminhamento de cópia do 

relatório final para cada setor da Instituição, e também o Reitor. 

 

O balanço crítico das ações da IES se revestirá em benefício da melhoria da 

qualidade do ensino e serviços ofertados. 

 

1.1 Considerações Iniciais 

O Centro Universitário  Ibmec tem como missão  empoderar nossos alunos para 

que possam atingir seus objetivos educacionais e de carreira.  

Cumprir tal missão implica trabalhar continuamente para ser um centro de 

excelência de formação em nível superior no âmbito dos cursos que 

ofereceremos, visando formar cidadãos e profissionais que atendam às 

demandas requeridas pelo país, gerando valor e contribuindo para o crescimento 

pessoal e profissional dos discentes e da educação brasileira em geral.  

Em outros termos, entende-se que há uma função social a ser cumprida, qual 

seja, oferecer ensino de qualidade para a formação integral e continuada de 

profissionais inovadores, competentes e com capacidade empreendedora para 

atuarem eticamente como agentes transformadores da realidade empresarial, 
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organizacional e social brasileira. 

 

1.1.1 Visão 

Tornar-se um dos principais grupos educacionais brasileiros, reconhecidos pela 

alta qualidade e inovação, oferecendo padrão acadêmico internacional, focado 

no sucesso profissional de seus alunos. 

 

1.1.2 Valores 

Os valores do Centro Universitário Ibmec estão direcionados a uma integração 

educacional, que promove uma articulação pedagógica entre os membros da 

comunidade acadêmica e são representados pelo acrônimo TEACH: 

• (T)rabalho em equipe: colocamos nossa equipe em primeiro lugar, 

apreciamos diversos pontos de vista, assumimos intenções como 

positivas, colaboramos e comunicamo-nos abertamente. 

• (E)nergia: movemo-nos rapidamente, aprendemos com nossos erros, 

construímos um espírito positivo e sempre buscamos um caminho 

melhor. 

• (A)propriação: temos sentimento de propriedade e iniciativa, 

demonstramos coragem quando nos pronunciamos e agimos com 

integridade em tudo o que fazemos. 

• (C)omunidade: trabalhamos com um senso compartilhado de 

responsabilidade e propósito, e enriquecemos colegas, alunos e a 

ampla comunidade que servimos. 

• (H)eart: servimos nossos alunos e uns aos outros com paixão, 

respeito, cuidado e acolhimento. 

 

 

1.2 Dados da Instituição 

Este relatório atende ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES – gerido pelo Ministério da Educação e regulado pela Lei 10.861, de 14 de abril 

de 2004, e a Nota Técnica nº 65 de 2014, que exige a implantação de uma 

Comissão Própria de Autoavaliação. 
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Nome/Código da Instituição: Centro Universitário IBMEC.  

Código IES 1030. 

Caracterização de Instituição: Instituição privada – Com fins lucrativos. 

Endereço: Av. Armando Lombardi, 940, Barra. CEP: 22640-000, Rio de Janeiro, 

RJ. 

 

O Centro Universitário IBMEC, Código IES 1030. IGC 4, IGC contínuo 3.24 (2017) é 

mantida pelo Grupo Ibmec Educacional S.A. (código MEC 1.233), uma pessoa jurídica 

de direito privado com fins lucrativos e constituída sob a forma de sociedade por 

ações em 2009. Com sede à Alameda Santos, 2.356, Cerqueira César, São Paulo (SP), CEP 

01418-200, o Grupo está registrado na Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) sob o 

NIRE 35300184149 e inscrito no CNPJ sob o número 04.298.309/0001-60. 

O mantenedor foi fundado em 1999, como Ibmec Educacional S.A. Sua origem remonta 

à criação do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) pela antiga Bolsa de 

Valores do Rio de Janeiro, em 1970. Desde então, a trajetória da instituição tem sido 

pontuada por atitudes pioneiras, como a oferta do primeiro MBA em Finanças do País 

em 1985, em uma sala do Museu de Arte Moderna (MAM). 

Pouco tempo depois, em 1987, o Instituto amplia suas operações para São Paulo e, em 

1991, para Belo Horizonte, sempre oferecendo cursos de MBA, programas in company 

e cursos de extensão. 

Em meados da década de 1990, o sucesso dos cursos de pós-graduação leva a instituição 

a criar a sua primeira faculdade. Em 1995, no Rio de Janeiro, a Faculdade de Economia 

e Finanças passa a oferecer o curso de graduação em Ciências Econômicas e, logo a 

seguir, em Administração. Em 1998, é criada a Faculdade de Economia e Administração 

do Ibmec, em São Paulo, que, logo em seguida, passa a ofertar também o curso Ciências 

Econômicas. Como prova inequívoca de excelência, os dois cursos sempre obtiveram 

conceito “A” na avaliação do MEC. 

Em 1999, o Ibmec Educacional S.A. surge como uma empresa independente para se 

dedicar exclusivamente ao segmento de educação do Instituto Brasileiro de Mercado de 

Capitais. A sigla torna-se, então, marca registrada. Um ano depois, no Rio de Janeiro, é 

lançado o curso de Pós-graduação stricto sensu (mestrado profissionalizante) em 

Administração. Em Belo Horizonte, ainda sob a mantença da filial mineira do Instituto 

Brasileiro de Mercado de Capitais, a Faculdade Ibmec é criada, oferecendo o curso de 

graduação em Administração e, um ano depois, o de graduação em Ciências 
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Econômicas. 

Em 2001, o Ibmec Educacional S.A. assume as faculdades de São Paulo, do Rio e de Belo 

Horizonte e lança o mestrado profissional em Economia e o curso de pós-graduação lato 

sensu em Direito Empresarial da instituição. 

Nesse mesmo ano, o Ibmec cria em São Paulo o Instituto Brasileiro de Tecnologia 

Avançada (IBTA), com o objetivo de manter cursos de graduação tecnológica de curta 

duração, por meio do Centro de Educação Tecnológica IBTA, na capital paulista, em São 

José dos Campos e em Campinas. 

Em 2004, há uma diversificação do portfólio de cursos do Ibmec, com o lançamento dos 

CBAs (Certificate in Business Administration), voltados para profissionais em início de 

carreira, nas áreas de Gestão de Negócios, Marketing e Finanças. Em abril, a filial de São 

Paulo é doada ao Instituto Veris, um instituto sem fins lucrativos, e, em 2009, deixa de 

usar a marca Ibmec. 

Em agosto de 2005, o Ibmec adquire, no Rio de Janeiro, a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas, mantida pelo Instituto de Ensino Superior do Rio de Janeiro, também 

conhecida como Faculdade de Direito Evandro Lins e Silva. 

O ano de 2006 marca o início de nova fase de expansão, seja com unidades próprias, 

seja com parcerias, o que também refletiu no portfólio de cursos. Uma conquista 

importante foi a inauguração da nova sede das unidades Ibmec do Rio de Janeiro, 

localizada no Edifício Standard, um dos mais importantes exemplares do estilo art déco 

do centro do Rio de Janeiro, para onde foi transferida a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas. O novo edifício, que possui 10 mil m² e salas de aula equipadas com 

tecnologia de última geração, é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

(Inepac). 

A Faculdade de Economia e Finanças Ibmec, assim como a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas, ambas funcionando no Edifício Standard, no Rio de Janeiro, as Faculdades 

Ibmec de Minas e de São Paulo, mantidas pelo Ibmec Educacional, assim como as 

faculdades IBTA, mantidas pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada, são 

incorporadas sob uma nova denominação social: Veris Educacional S.A. O curso de 

Direito passa a fazer parte do portfólio do Ibmec. O nome da mantida, por sua vez, é 

alterado para Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas Ibmec.A Faculdade de 

Economia e Finanças é autorizada a oferecer o curso de pós-graduação lato sensu a 

distância MBA Executivo em Gestão Bancária. Surge o Ibmec Online, para atuar na área 

de educação executiva, com programas de Executive MBA (EMBA), Cursos de Curta 
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Duração e Soluções Corporativas. 

A Veris amplia a oferta de graduação, com as aquisições da Faculdade Inea (Escola 

Superior de Administração de Empresas), em São José dos Campos, e da Faculdade 

Uirapuru, com sede em Sorocaba. 

Em 2008, o Ibmec chega ao Distrito Federal, onde mais um MBA da marca é lançado, na 

área de Gestão de Projetos. A Veris adquire a Faculdade Integrada Metropolitana de 

Campinas (Metrocamp) e o Instituto Manchester Paulista de Ensino Superior (Imapes), 

de Sorocaba. 

Nesse mesmo ano, o Ibmec obteve autorização para o oferecimento do Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis. O curso iniciou suas atividades acadêmicas no 

primeiro semestre de 2009, apresentando uma proposta inovadora de ensino. Os novos 

profissionais formados pelo curso têm um perfil diferenciado, pois além de 

conhecimento avançado em Contabilidade, detêm habilidades gerenciais nas áreas de 

Sistema de Informações, Planejamento Tributário, Finanças Corporativas e Gestão de 

Negócios. 

O ano de 2009 é um marco histórico, com a criação do Grupo Ibmec Educacional S.A., 

nova denominação social da Veris Educacional, reunindo a Faculdade de Economia e 

Finanças Ibmec e a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas Ibmec, do Rio de Janeiro, a 

Faculdade Ibmec, de Minas Gerais, e a Veris Faculdades, uma unificação das marcas 

IBTA, Metrocamp, Inea, Uirapuru e Imapes, localizadas em diferentes cidades do estado 

de São Paulo. 

Em 2011, o Grupo Ibmec vende sua participação na faculdade Uirapuru e, no ano 

seguinte, no Imapes, nas faculdades IBTA de São Paulo e São José dos Campos e na 

Faculdade Inea, para priorizar o crescimento das marcas Ibmec e Metrocamp, com a 

ampliação do portfólio de cursos. A marca Veris Faculdades deixa de existir e, das 

faculdades IBTA, somente a unidade de Campinas, em São Paulo, permanece sob a 

mantença do Grupo. 

Em dezembro de 2015, o mantenedor, e consequentemente suas mantidas (a Faculdade 

Metrocamp e a Faculdade IBTA Campinas, com sede nessa cidade, a Faculdade de 

Economia e Finanças Ibmec e a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas Ibmec, no Rio de 

Janeiro, e Faculdade Ibmec, em Belo Horizonte, e a Faculdade Ibmec Distrito Federal), 

passaram a integrar o DeVry Educational Group, uma das maiores organizações 

educacionais dos Estados Unidos, com mais de 83 anos de tradição, dando origem à 

DeVry Brasil. Ao longo desses anos, a rede vem sendo ampliada e atualmente seis 
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instituições a compõem: ÁREA1 (Salvador), Faculdade Integral Diferencial - FACID 

(Teresina/PI), Faculdade Nordeste - FANOR (Fortaleza/CE), Centro Universitário do Vale 

do Ipojuca (Caruaru/PE), Faculdade Boa Viajem - FBV (Recife/PE) e Faculdade Ruy 

Barbosa - FRB (Salvador/BA). Encontram-se, ainda, em processo de credenciamento 

outra instituição, em São Luís/MA, e a Faculdade Ibmec São Paulo. Atualmente, as IESs 

mantidas pelo Grupo primam pela busca da excelência em educação, com a oferta de 

cursos de graduação e de pós-graduação com qualidade reconhecida pelo MEC e pelo 

mercado.  

A partir de 24 de maio, o DeVry Education Group passou a se chamar Adtalem 

Global Education. Em nosso país, a marca corporativa passou a se chamar 

Adtalem  Educacional do Brasil. Mudamos nossa marca mãe para que ela possa 

apoiar melhor o crescimento e a diversificação do grupo. Reforçamos que as 

instituições Ibmec, Damásio e Wyden permanecem iguais. 

Em 14 de abril de 2018 a Faculdade de Economia e Finanças Ibmec é 

credenciada, com nota 5, para Centro Universitário IBMEC e em 21 de maio de 

2018 foi aprovado pelo Mec a Unificação das Mantidas transformando a 

Faculdade de Economia e Finanças Ibmec e a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas Ibmec em Centro Universitário IBMEC, com o código 1030. 

 

 

1.3 Composição e atribuições da CPA 

A IES entende a avaliação como um processo aberto, dinâmico, que tem como objetivo 

principal realizar um diagnóstico da situação a ser avaliada, visando, se necessário, 

intervenções mais eficientes e qualificadoras. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão responsável pela coordenação dos 

processos internos de avaliação da Instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), de acordo com o artigo 14 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

Sua atuação se dá de maneira independente em relação aos demais órgão colegiados, à 

Reitoria da IES e aos Coordenadores de Curso. 

À CPA compete: 

 Elaborar o projeto de autoavaliação institucional a ser encaminhado à 

Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), submetendo-o 
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à prévia aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-

Graduação da Instituição; 

 Coordenar a execução dos processos de autoavaliação da IES; 

 Apresentar semestralmente o resultado dos trabalhos da comissão ao 

Conselho Superior da Instituição; 

 Implementar as atividades necessárias à sensibilização da comunidade para a 

importância da avaliação institucional e sua integração com a missão da IES; 

 Colaborar com os procedimentos de autoavaliação de cursos e áreas, cuja 

realização deverá estar pautada pelas dimensões da CONAES e pelo projeto de 

autoavaliação institucional; 

 Sistematizar e analisar as informações institucionais, produzindo relatórios a 

serem encaminhados às instâncias competentes para ciência; 

 Delegar competências, indicando prazos para o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos; 

 Assessorar cursos nos procedimentos de avaliação externa; 

 Convidar membros da comunidade e da sociedade civil para prestarem 

informações e emitirem opiniões sobre o processo de avaliação institucional; 

 Elaborar e modificar seu regimento interno, conforme a legislação vigente; 

 Prestar as informações solicitadas pelo Inep, além de elaborar e enviar, no prazo 

previsto, o relatório de avaliação interna estabelecido na Resolução CONAES nº 

1/2005; 

 Dar ampla divulgação de todas as suas atividades. 

Na IES, a CPA da IES é composta por sete membros: dois representantes do corpo 

docente, sendo um deles o Coordenador da CPA; dois representantes do corpo discente; 

dois representantes do corpo técnico-administrativo; e um representante da sociedade 

civil organizada. Todos são nomeados por ato do Reitor, que, no mesmo ato, indica o 

Coordenador e o Secretário. 

 

 

  



23 Relatório de Autoavaliação Institucional  2018 – Centro Universitário Ibmec 

 

 

Membros CPA da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec, em fevereiro de 

2019 

 

NOME Representação na CPA 

Danilo Jusan Santos* 

Samuel de Jesus Monteiro de Barros 

Presidente da CPA 

Corpo docente 

Anna Carolina Miranda de Carvalho dos Santos 

Matheus Dutra Reichert 

Corpo discente 

Marcos Alessandro Reinoso Bandeira 

Rosália Lucas de Souto 

Corpo de funcionários 

Wagner Ricardo dos Santos Membro representante 

de entidade civil 

 

Cabe aos membros supervisionar o processo de avaliação interno e, após análise dos 

dados e informações levantados, sugerir propostas para a melhoria da qualidade das 

atividades acadêmicas e administrativas como ferramenta estratégica de 

desenvolvimento institucional, bem como intervenções mais eficientes e qualificadoras. 

Os resultados são discutidos pelo Conselho Universitário (CONSU), pelo Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) e pelo Colegiado de Curso, gerando relatórios, decisões, 

novas metas de qualificação e reorientação do Projeto Pedagógico do Curso e do 

Projeto Institucional. Estes são utilizados para o aperfeiçoamento do desempenho 

institucional, em todos os níveis, orientando as ações de planejamento acadêmico-

administrativo, de correção de rumos, de definição de linhas de desenvolvimento, 

de melhoria da qualidade do ensino, das metas de capacitação docente e 

funcional, de revisão de diretrizes curriculares, da articulação com o meio externo, 

da expansão qualitativa e quantitativa da infraestrutura e da implantação de novos 

modelos de gestão. 

Entre os diversos instrumentos de autoavaliação e avaliação utilizados, destacam-se, de 

um lado, os instrumentos mais abertos, no qual não há temática ou roteiro pré- 

estabelecido; de outro, os mais fechados, no qual há temática pré-estabelecida pela 

Instituição ou demanda dos corpos discente, docente e técnico-administrativo. 

São instrumentos abertos, que geram relatórios a serem encaminhados à CPA 
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 E-mail institucional: a equipe que tem acesso às mensagens recebidas é 

responsável pela seleção dos assuntos abordados e encaminhamento ao 

departamento responsável pela resposta ao e- mail. Nesse aspecto, também 

vale ressaltar a página eletrônica da própria CPA, divulgado amplamente para a 

comunidade acadêmica.https://www.ibmec.br/rj/cpa. Email 

CPA@ibmec.edu.br 

 Telefone institucional: (21) 4020-5610. A equipe de call center é 

responsável pelo primeiro atendimento e, quando necessário, solicita ao 

departamento específico o encaminhamento da questão. 

 Ouvidoria: órgão responsável por receber críticas, sugestões e 

reclamações sobre os serviços prestados nos vários setores da Instituição. 

Esse serviço procura solucionar os problemas que surgem com rapidez e 

eficácia, analisando e encaminhando as solicitações aos setores 

competentes e mantendo o acompanhamento dos procedimentos até sua 

solução.  

Endereço eletrônico: http://ouvidoria.adtalembrasil.com.br/FormularioSac/Formulario  

Email: ouvidoria@ibmec.edu.br 

São instrumentos mais fechados: 

 Reunião com os representantes de classe/turma, realizada pelo Coordenador de 

Curso para tratar de assuntos específicos (por exemplo: trote solidário, formatura, 

regulamentação de estágio) e para atender demandas do âmbito de cada curso. 

 Reunião com os representantes de classe/turma, realizada pela CPA para tratar 

de assuntos específicos (por exemplo: trote solidário e ENADE) e consolidar uma 

cultura de avaliação na Instituição. 

 “Momento de Reflexão Discente”, que consiste na aplicação de questionário 

aos alunos sobre a IES e em relação ao corpo docente. 

 Autoavaliação e Avaliação da Instituição pelo corpo docente: questionário on- 

line respondido pelos docentes sobre sua própria atuação, referente à 

coordenação direta e em relação à infraestrutura da Instituição. 

 Avaliação da Instituição pelo corpo técnico-administrativo: é  realizado 

através  do Focus Group e o objetivo é de checar as reações, pensamentos e 

opiniões de uma amostra de colaboradores sobre os resultados da pesquisa de 

engajamento, definir as principais prioridades para cada grupo e buscar suas 

https://www.ibmec.br/rj/cpa
https://www.ibmec.br/rj/cpa
mailto:CPA@ibmec.edu.br
http://ouvidoria.devrybrasil.com.br/FormularioSac/Formulari
http://ouvidoria.devrybrasil.com.br/FormularioSac/Formulari
mailto:ouvidoria@ibmec.edu.br
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sugestões a serem implementadas ao longo do ano.  

Todo o trabalho da CPA é norteado pelo Programa de Avaliação Institucional, por ela 

elaborado e revisto a cada ciclo avaliativo, com o objetivo de atualizar os instrumentos, 

aprimorando a metodologia de levantamento de dados e de informações e de análise, 

sempre à luz das orientações do CONAES, e levando em consideração as seguintes 

dimensões: 

 Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

 Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão; 

 Responsabilidade social da Instituição; 

 Comunicação com a sociedade; 

 Políticas de pessoal, carreiras do corpo docente e do corpo técnico- 

administrativo; 

 Organização e gestão da Instituição; 

 Infraestrutura física; 

 Planejamento e avaliação; 

 Políticas de atendimento aos estudantes; 

 Sustentabilidade financeira. 

Em complementação ao processo de auto avaliação, cabe à CPA analisar e discutir com 

a comunidade acadêmica as avaliações externas, resultantes de relatórios de processos 

de avaliação para recredenciamento da Instituição ou para autorização e 

reconhecimento de cursos e dos dados do Enade. 

 

 

2 Metodologia 

A auto avaliação no Centro Universitário Ibmec é feita com o objetivo de revelar a 

satisfação da comunidade acadêmica com os diversos aspectos de seu 

funcionamento. O processo realiza-se através de discussões, aplicação de questionários 

de avaliação de desempenho e análise posterior destes instrumentos. 

Os pressupostos básicos que orientam a metodologia do processo de avaliação 

são: 

1. Fortalecer a “cultura de avaliação”; 

2. A avaliação deve ser coletiva, participativa e inclusiva em sentido 

amplo; 
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3. Utilizar os resultados de forma imediata; 

4. A avaliação deve envolver aspectos quantitativos e qualitativos. 

 

As etapas da metodologia do processo de avaliação serão expostas a seguir, por 

ilustrarem a sequência de procedimentos que caracterizam o processo de avaliação 

institucional do Centro Universitário Ibmec: 

 

1.ª Etapa – Sensibilização 

Nesta etapa são realizados diversos seminários, reuniões de grupo, estudo de casos, 

palestras de especialistas externos e sessões de brainstorming. Essas atividades tem o 

objetivo de sensibilizar os coordenadores, professores, alunos e funcionários técnico- 

administrativos da instituição sobre a importância e a necessidade da avaliação como 

instrumento de melhoria continuada. 

Essas atividades são planejadas e conduzidas por líderes de grupo, que são selecionados 

com base em suas habilidades para conduzir reuniões. Além de estimular a participação 

por intermédio do questionamento dos integrantes do grupo, devem encorajar todos a 

ouvir com atenção, a resumir o que for discutido e a se concentrar na discussão com a 

finalidade de encontrar soluções criativas para os problemas. 

Durante essa etapa, são convidados especialistas de outras instituições para relatarem 

as suas experiências. Serão publicados artigos em boletim informativo específico, que 

versará sobre a avaliação e fornecerá textos-base para reflexões e discussões 

posteriores. 

 

2.ª Etapa – Diagnóstico 

Essa etapa é da maior importância por ser a que descreve a situação atual de cada curso 

com base no cadastro e nas opiniões da comunidade. O diagnóstico deve ser feito por 

meio da coleta de informações e da própria organização. 

O documento básico do Programa de Avaliação Institucional deve seguir as orientações 

das dimensões a serem avaliadas, como também contará com o modelo de roteiro para 

elaboração de relatório, indicado pelo Sinaes das Universidades Brasileiras – PAIUB 

(MEC/SESU), que servirá de orientação para a escolha das informações que serão 

coletadas, em especial. 
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3.ª Etapa – Autoavaliação 

Trata-se do processo especialmente desenhado para identificar as necessidades da 

instituição. 

Nessa etapa, objetivo é que os participantes adquiram o conhecimento do propósito da 

mudança que deve ser introduzida como resultado da análise feita dos pontos positivos 

e negativos do curso/instituição. O processo tem de ser realizado em ambiente de 

confiança, ética, incentivo e liderança. A etapa é feita por intermédio de mecanismos, 

como coleta de dados, análise das tendências, questionários, entrevistas, trabalho de 

grupo, visita de especialistas. Todos os dados devem ser inter-relacionados com a 

finalidade de produzir explicações que tenham força para provocar mudanças no curso 

e na Instituição. 

Com base nas variáveis levantadas por meio dos indicadores de alunos, professores e 

coordenador de cada curso, é feita a análise dos aspectos positivos e negativos do curso. 

Esses indicadores avaliarão a situação existente, discutirão o perfil do aluno que o curso 

quer formar em confronto com as demandas do mercado de trabalho, farão uma análise 

crítica do currículo e sugerirão as mudanças que gostariam que fossem introduzidas para 

que o curso alcance o patamar desejado. 

É o confronto entre a situação existente e a ideal que orienta a avaliação para o início 

de um processo de qualificação do ensino e o melhor desempenho do curso. 

O relatório que deve ser elaborado ao final dessa etapa levanta questões, estimula a 

discussão e informa os avaliadores externos sobre os tópicos mais importantes da 

autoavaliação. É o relatório da autoavaliação que deverá servir de base para a etapa da 

avaliação externa e que trará as sugestões de planejamento para as mudanças desejadas 

para os próximos dois ou três anos. Ele deverá também sugerir as estratégias 

necessárias, o papel dos responsáveis pelas mudanças, o cronograma e os mecanismos 

a serem utilizados para garantir o princípio da celeridade. 

 

4.ª Etapa – Avaliação externa 

O relatório da autoavaliação pode servir de base para os avaliadores externos do MEC, 

para que seja possível validar o julgamento do processo anterior ou para que melhor 

fundamentem as suas próprias conclusões. Entende-se que os avaliadores do MEC 

poderão formular seus diagnósticos para subsidiar as ações futuras. 
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5.ª Etapa – Reavaliação 

Nessa fase, o coordenador, os professores e os alunos participam de discussões para 

confrontar os resultados da autoavaliação com os resultados da avaliação externa e, 

assim, elaborarem o relatório final da avaliação. 

 

6.ª Etapa – Reformulação do projeto pedagógico e divulgação das pesquisas. 

A proposta do relatório final deve servir de subsídio para o seminário geral, do qual 

participarão os administradores da instituição, os que conduziram o processo, o 

coordenador, os professores e os alunos matriculados no curso, além de serem 

afixados nos murais do IBMEC o resultado das pesquisas para que toda 

comunidade tenha acesso ao resultado. 

Nessa fase, deverão ser sugeridas as mudanças que serão implantadas em curto, médio 

e longo prazos. Deverá também resultar desse seminário uma proposta de reformulação 

e de ajustes do currículo e do curso como um todo, bem como de sugestões para uma 

proposta de apoio aos docentes na melhoria das atividades. 

A auto avaliação do Centro Universitário Ibmec é feita com o objetivo de revelar a 

satisfação da comunidade acadêmica com os diversos aspectos de seu 

funcionamento. O processo realiza-se através de discussões, aplicação de questionários 

de avaliação de desempenho e análise posterior destes instrumentos. 

Os aspectos sob análise são definidos a partir das recomendações feitas pela CPA com 

base em resultados das pesquisas anteriores. São atribuídas notas para cada aspecto 

avaliado, as quais variam de acordo com os aspectos investigados. Tem-se como meta 

definir os objetivos que se deseja alcançar, gerando nos membros da comunidade 

acadêmica um sentimento de comprometimento com o processo de ensino e 

aprendizagem, assim como chama a atenção de todos os envolvidos para as 

responsabilidades de realização do processo de autoavaliação institucional. 

Os procedimentos de avaliação têm por objetivo principal acompanhar continuamente 

o planejamento estratégico da Instituição e o Projeto de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) sob vários aspectos, tais como: a gestão acadêmico-administrativa, as condições 

de infraestrutura oferecidas (laboratórios, salas de aula, biblioteca, áreas de 

conveniência, serviços de atendimento ao aluno, dentre outros) e serviços prestados 

aos docentes e discentes. Para tanto, são realizadas semestralmente, sob a coordenação 

da CPA, as Pesquisas Institucionais, as quais envolvem corpo docente, discente e 

técnico-administrativo do Centro Universitário Ibmec. 
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A Pesquisa Institucional contém indicadores destinados a avaliar diversos aspectos do 

cotidiano de cada segmento da comunidade acadêmica. Para cada quesito avaliado pela  

pergunta, é atribuída, pelo respondente, uma nota de 0 a 10. Metodologicamente, esse 

dispositivo permite auferir o nível de satisfação da comunidade acadêmica 

relativamente a sua avaliação de cada parâmetro, apresentado na tabela abaixo: 

Parâmetros: 

NPS 

Professores 

Salas de aula 

Laboratórios e equipamentos 

Biblioteca – acervo 

Biblioteca – atendimento 

Eventos acadêmicos 

Estágios, TCC e PIs 

Casa 

Portal Web 

Coordenadores 

NAA/Secretaria 

Carreiras 

Informática 

Serviços de alimentação 

Estacionamento 

Instalações Gerais 

Programas internacionais 

Custo\benefício 

NAF 

Admissões 
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Proposta Internacional 

Boleto online 
 

Respostas 

 
 

 

 

O Centro Universitário Ibmec inspirou-se numa metodologia de medição de satisfação 

intitulada Net Promoter Score (NPS) ®Net Promoter, Net Promoter system e NPS 

são marcas registradas da Bain & Company, Inc. Satmetrix Systems, Inc. e Fred Reichheld. 

Ele retrata o Índice Líquido de Promotores, ou traduzindo livremente, a taxa de 

recomendação. O NPS vem sendo crescentemente adotado por diversos 

segmentos comerciais e empresariais no intuito de medir a satisfação com seus 

serviços. É uma métrica simples e direta, auferida a partir de uma pergunta 

igualmente simples e direta: “Você nos recomendaria a um amigo? ”. 

O NPS é baseado na perspectiva fundamental de que os indivíduos de uma 

organização podem ser divididos em três grupos: promotores, passivos e detratores, a 

partir de uma única pergunta: “O quanto, de 0 a 10, você recomendaria nossos serviços 

a um amigo? ”. 

Os promotores são os que atribuem 9 ou 10, os passivos 7 ou 8 e os detratores 

atribuem notas de 0 a 6. Para calcular o NPS, a porcentagem de detratores é subtraída 

da porcentagem de promotores. O indivíduo passivo não entra no cálculo, sendo 

considerado satisfeito, mas não um entusiasta do serviço. 

Assim, um NPS de 10%, por exemplo, significa que o percentual dos que deram 9 ou 10 

ultrapassam em 10 pontos o percentual dos que deram notas de 0 a 6. O NPS pode, 

evidentemente, ser negativo, caso os detratores sejam mais numerosos do que os 

promotores. Um NPS -15%, por exemplo, denota que o percentual de indivíduos que 

deram nota de 0 a 6 ultrapassa em 15 pontos o percentual dos que deram nota 9 ou 10. 

Essa medição contribui para uma compreensão melhor de como está o nível de serviço 

prestado pela instituição. 

Além da Pesquisa Institucional, o Centro Universitário Ibmec também realiza a 

Pesquisa Docente e de Qualidade das Disciplinas ofertadas aos alunos da graduação. 

Os alunos também avaliam o desempenho de cada professor, ao final de cada 

semestre, seguindo a mesma metodologia baseada no NPS. Além disso, nos 
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formulários de avaliação são reservados também espaços em branco para o 

preenchimento pelos alunos, permitindo a elaboração de comentários livres, quanto ao 

desempenho do professor e quanto às características da disciplina. Essa é uma fonte de 

informação importante, pois os alunos podem se expressar com a garantia de que seus 

comentários permanecerão anônimos. 

Os resultados das Pesquisas Institucionais são consolidados e entregues aos 

Coordenadores de Curso, à Pró-Reitoria de Graduação e a Reitoria, servindo de 

subsídio para o planejamento das ações acadêmicas. Além disso, os resultados das 

avaliações foram divulgados ao final d e c a d a semestre letivo d e 2 0 1 8 a toda 

comunidade acadêmica, através da intranet e nos quadros informativos nos 

corredores internos da Faculdade, de maneira a que todos pudessem ter acesso à essa 

informação. Os dados da avaliação de professores são computados, juntamente com 

outros indicadores, tais como avaliação do Coordenador e produção científica de cada 

docente, tornando-se elemento fundamental da composição da média do IDEA (Índice 

de Desempenho Acadêmico). 

 

 

3 Desenvolvimento 

3.1 Planejamento e Avaliação (eixo 01) 

3.1.1 Planejamento e Avaliação (dimensão 08) 

Processos de autoavaliação são importantes em qualquer organização e, 

sobretudo, em Instituições de Ensino Superior. A autoavaliação permite o 

autoconhecimento, a partir do qual a comunidade acadêmica ganha subsídios para 

definir ou redefinir metas, além de traçar estratégias para o aprimoramento contínuo 

do objetivo de desenvolver um processo educacional caracterizado pela excelência. 

A autoavaliação institucional é uma meta permanente e tem sido sempre realizada nos 

prazos previstos. As coordenações dos cursos reveem seus projetos acadêmicos, 

tendo por base as informações obtidas na autoavaliação. Por meio desse processo, a 

Instituição percebe as fragilidades e as potencialidades das estratégias educacionais e 

pode, assim, propor mudanças necessárias à garantia do contínuo aperfeiçoamento do 

processo educacional desenvolvido pela IES. 

Os objetivos gerais da CPA consistem em avaliar a tradução do PDI da Instituição em 

políticas pedagógicas concretas, garantindo, assim, a excelência dos projetos de 
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ensino, pesquisa e extensão; além de garantir a realização de um diagnóstico periódico 

do curso, objetivando a identificação de seus problemas, das mudanças necessárias e 

das inovações exigidas pelas dinâmicas do mercado de trabalho e da realidade sócio 

econômica nacional. 

As discussões acontecem em reuniões frequentes, nas quais são apresentados os 

resultados das pesquisas e elaboradas as problemáticas e desafios a serem superados 

pela Instituição. A CPA trabalha mediante a delegação de tarefas entre os seus membros 

que entregam os resultados desse trabalho nas reuniões. O avanço dos trabalhos 

normalmente se dá pela produção de análises – elaboração de pautas/dados – entre os 

representantes dos diversos setores, pela discussão de pontos centrais, relacionados ao 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas da Instituição. Nesse processo, os três 

setores da comunidade acadêmica, representados na CPA e internos à instituição, 

articulam-se com a sua representação da sociedade civil para, por fim, elaborar 

conjuntamente o relatório final a ser encaminhado ao INEP. 

 

 

IBMEC – Unidade Barra - 2018.1 

 

NPS 35% 

Serv. – Serviços (desde 2016) 5,79 

Serv. – Serviço (Média)  

Serv. - CASA 6,43 

Serv. – Carreira 6,74 

Serv. – Centro de Atend. Ao Estudante 

e Finanças (NAAF) 

5,69 

Serv. – Ordem de acesso Pagamentos 

oportunos 

5,9 

Serv. – Percepção Custo / Benefício 5,78 

Biblioteca – Atendimento ao Cliente 8,42 

Biblioteca – Computadores 7,59 

Biblioteca – Acervo 8,08 

Inter. – Experiência internacional 5,97 

Inter.- Atividades Internacionais 5,81 



33 Relatório de Autoavaliação Institucional  2018 – Centro Universitário Ibmec 

 

 

Infra. – Infra-estrutura (Média) 7,43 

Infra. – Estacionamento 5,22 

Infra. – Laboratórios 8,32 

Infra.-Serviço de Alimentação 6,32 

Infra. – Salas de Aula 8,67 

Infra. – Conforto do Prédio 8,63 

Infra . – Portal Integrees 5,9 

Acad. – Acadêmico (Média) 7,38 

Acad. – Professores 8,63 

Acad. – Coordenação – Solução de 

Problemas 

7,46 

Acad. – Trabalho Final de Curso e 

Estágio 

7,05 

Acad. – Coordenadores 8,44 

Acad. – Coordenadores - Pedagógicos 8,22 

Acad. – Gestão do Curso 4,25 

Acad – Eventos Acadêmicos 7,2 

 

 

IBMEC – Unidade Barra - 2018.2 

 

NPS 36% 

Serv. – Serviços (desde 2016) 6,5 

Serv. – Serviço (Média)  

Serv. - CASA 6,92 

Serv. – Carreira 7 

Serv. – Centro de Atend. Ao Estudante 

e Finanças (NAAF) 

6,29 

Serv. – Ordem de acesso Pagamentos 

oportunos 

7,07 

Serv. – Percepção Custo / Benefício 6,12 

Biblioteca – Atendimento ao Cliente 8,56 

Biblioteca – Computadores 7,47 
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Biblioteca – Acervo 7,9 

Inter. – Experiência internacional  

Inter.- Atividades Internacionais 6,78 

Infra. – Infra-estrutura (Média) 7,43 

Infra. – Estacionamento 5,2 

Infra. – Laboratórios 8,47 

Infra.-Serviço de Alimentação 6,13 

Infra. – Salas de Aula 8,68 

Infra. – Conforto do Prédio 8,65 

Infra . – Portal Integrees 6,87 

Acad. – Acadêmico (Média) 8,36 

Acad. – Professores 8,55 

Acad. – Coordenação – Solução de 

Problemas 

7,5 

Acad. – Trabalho Final de Curso e 

Estágio 

7,11 

Acad. – Coordenadores 8,28 

Acad. – Coordenadores - Pedagógicos 7,89 

Acad. – Gestão do Curso 5,72 

Acad – Eventos Acadêmicos 6,74 

 

 

IBMEC – Unidade Centro - 2018.1 

 

NPS 25% 

Serv. – Serviços (desde 2016) 5,53 

Serv. – Serviço (Média)  

Serv. - CASA 5,86 

Serv. – Carreira 6,18 

Serv. – Centro de Atend. Ao Estudante 

e Finanças (NAAF) 

5,32 

Serv. – Ordem de acesso Pagamentos 

oportunos 

5,55 
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Serv. – Percepção Custo / Benefício 5,72 

Biblioteca – Atendimento ao Cliente 8,23 

Biblioteca – Computadores 7,38 

Biblioteca – Acervo 7,05 

Inter. – Experiência internacional 6,23 

Inter.- Atividades Internacionais 5,71 

Infra. – Infra-estrutura (Média) 6,47 

Infra. – Estacionamento 3,73 

Infra. – Laboratórios 7,61 

Infra.-Serviço de Alimentação 4,60 

Infra. – Salas de Aula 8,37 

Infra. – Conforto do Prédio 8,05 

Infra . – Portal Integrees 5,46 

Acad. – Acadêmico (Média) 7,25 

Acad. – Professores 8,49 

Acad. – Coordenação – Solução de 

Problemas 

7,28 

Acad. – Trabalho Final de Curso e 

Estágio 

6,90 

Acad. – Coordenadores 8,04 

Acad. – Coordenadores - Pedagógicos 8,10 

Acad. – Gestão do Curso 4,12 

Acad – Eventos Acadêmicos 7,44 

 

IBMEC – Unidade Centro - 2018.2 

 

NPS 37% 

Serv. – Serviços (desde 2016) 6,65 

Serv. – Serviço (Média)  

Serv. - CASA 6,65 

Serv. – Carreira 6,75 

Serv. – Centro de Atend. Ao Estudante 6,27 
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e Finanças (NAAF) 

Serv. – Ordem de acesso Pagamentos 

oportunos 

7,3 

Serv. – Percepção Custo / Benefício 6,37 

Biblioteca – Atendimento ao Cliente 8,33 

Biblioteca – Computadores 7,52 

Biblioteca – Acervo 7,16 

Inter. – Experiência internacional  

Inter.- Atividades Internacionais 7,1 

Infra. – Infra-estrutura (Média) 6,53 

Infra. – Estacionamento 3,63 

Infra. – Laboratórios 7,68 

Infra.-Serviço de Alimentação 4,54 

Infra. – Salas de Aula 8,48 

Infra. – Conforto do Prédio 8,32 

Infra . – Portal Integrees 6,31 

Acad. – Acadêmico (Média) 7,7 

Acad. – Professores 8,64 

Acad. – Coordenação – Solução de 

Problemas 

7,9 

Acad. – Trabalho Final de Curso e 

Estágio 

7,21 

Acad. – Coordenadores 8,45 

Acad. – Coordenadores - Pedagógicos 8,35 

Acad. – Gestão do Curso 5,77 

Acad – Eventos Acadêmicos 7,43 

 

Os resultados dos trabalhos da CPA são aproveitados internamente para instruir os 

colaboradores a adotar, cada vez mais, ações proativas que visam a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados, principalmente no sentido de, ao cumprir as metas 

institucionais, propiciar a satisfação profissional e pessoal da equipe que compõe a 

instituição. 

A adoção das avaliações discentes semestrais sobre o corpo docente vale a pena 
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ser mencionada. O aluno é convidado a avaliar professor e disciplina na qual está 

inscrito. Os professores mais bem avaliados são homenageados e premiados ao 

término de cada período letivo. 

As avaliações são feitas por meio de instrumentos de avaliação, aplicados 

virtualmente aos discentes, quando os mesmos fazem login na intranet da Instituição. 

Os resultados são compilados pela Secretaria do Centro Universitário Ibmec  que, após 

a anuência das coordenações de Curso, distribui o resultado aos professores. No 

questionário, há perguntas acerca da pontualidade do professor, do 

comprometimento com a matéria, da base que o aluno já possuía para cursar a 

disciplina, dentre outras. 

Além da Pesquisa Institucional, fazemos também a pesquisa com o corpo técnico- 

administrativo, que tem outro formato e é denominada Pesquisa de Engajamento. 

A Pesquisa é feita uma vez por ano, tendo ocorrido em  agosto de 2018. Com base 

nos seus resultados, montamos o Focus Group, para a realização de dinâmicas, 

realizadas em 2018. Os colaboradores foram entrevistados com base nos resultados da 

pesquisa de engajamento. Foram 2 Grupos cada um, contendo 15 convidados em cada 

hum. Os grupos foram formados por: Gestores Administrativos do Centro e da Barra, 

Colaboradores Administrativos não gestores da Barra e Colaboradores Administrativos 

não gestores do Centro, Professores do Centro, Professores da Barra e Coordenadores 

da Graduação. A metodologia consiste em abrir os resultados da pesquisa para esses 

grupos e discutir sobre possíveis melhorias com base no que cada grupo declarar. Para 

isso, cada grupo deve chegar a um consenso sobre 6 prioridades no âmbito acadêmico 

e seis prioridades no âmbito administrativo. A etapa seguinte consiste em consolidar os 

resultados e definir as 3 prioridades finais para a IES. 

Os principais pontos, identificados como necessitando de melhorias foram divididos 

entre os âmbitos Acadêmico e Administrativo. No âmbito acadêmico, as melhorias 

foram divididas nas dimensões de infraestrutura, valorização dos professores e Gestão 

Participativa. No âmbito Administrativo, as dimensões contempladas foram 

Treinamento, Comunicação e Infraestrutura (secretaria e sinalização). 
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-    Acadêmico: 

 

 

- Administrativo: 
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3.2 Desenvolvimento Institucional (eixo 02) 

 

3.2.1 Missão e Planejamento Institucional (Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional) 

A Missão e a Visão  do Centro Universitário Ibmec, ao lado de seu caráter acadêmico, 

é, de acordo com o seu Plano de Desenvolvimento Institucional: Missão - 

emponderar nossos alunos para que possam atingir seus objetivos educacionais e 

de carreira. Visão - Tornar-se um dos principais grupos educacionais brasileiros, 

reconhecidos pela alta qualidade e inovação, oferecendo padrão acadêmico 

internacional, focado no sucesso profissional de seus alunos. 

Cumprir tal missão e visão implica trabalhar continuamente para ser um centro de 

excelência de formação em nível superior no âmbito dos cursos que ofereceremos, 

visando formar cidadãos e profissionais que atendam às demandas requeridas pelo 

país, gerando valor e contribuindo para o crescimento pessoal e profissional dos 

discentes e da educação brasileira em geral.  

Em outros termos, entende-se que há uma função social a ser cumprida, qual seja, 

oferecer ensino de qualidade para a formação integral e continuada de profissionais 

inovadores, competentes e com capacidade empreendedora para atuarem 

eticamente como agentes transformadores da realidade empresarial, organizacional 

e social brasileira.. 

Cumprir tal missão implica trabalhar continuamente para ser um centro de 

excelência de formação em nível superior no âmbito dos cursos que ofereceremos, 

visando formar cidadãos e profissionais que atendam às demandas requeridas pelo país, 

gerando valor e contribuindo para o crescimento pessoal e profissional dos discentes e 

da educação brasileira em geral. 

Entendemos que há uma função social a ser cumprida, qual seja, oferecer ensino de 

qualidade para a formação integral e continuada de profissionais inovadores, 

competentes e com capacidade empreendedora para atuarem eticamente como 

agentes transformadores da realidade empresarial, organizacional e social brasileira. 

Isto se traduz pela formação de profissionais que buscam promover o desenvolvimento 

com base em valores. Valores que professamos, através dos quais nossa missão se 

traduz continuamente em práticas pedagógicas concretas. 

Os valores do Centro Universitário Ibmec  – resumidos pelo acrônimo 
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TEACH – são: 

 

TRABALHO EM EQUIPE: Colocamos nossa equipe em primeiro lugar, apreciamos 

diversos pontos de vista, assumimos intenções como positivas, colaboramos e 

comunicamo-nos abertamente. 

ENERGIA: Movem-nos rapidamente, aprendemos com nossos erros, construímos um 

espírito positivo e sempre buscamos um caminho melhor. 

APROPRIAÇÃO: Temos sentimento de propriedade e iniciativa, demonstramos 

coragem quando nos pronunciamos e agimos com integridade em tudo o que fazemos. 

COMUNIDADE: Trabalhamos com um senso compartilhado de responsabilidade e 

propósito, e enriquecemos colegas, alunos e a ampla comunidade que servimos. 

 

HEART: Servimos nossos alunos e uns aos outros com paixão, respeito, cuidado e 

acolhimento. 

O Trabalho em equipe foi fortalecido por meios de treinamentos ofertados aos 

diversos segmentos do Centro Universitário Ibmec, desde a prática em 

atendimento até temas relacionados a liderança como ferramenta estratégica. Além 

disso, implica, igualmente, a ênfase pela busca do conhecimento interdisciplinar, do 

trabalho em equipe envolvendo discentes e docentes, possibilitando direcionar a missão 

da instituição em função dos dilemas que o desenvolvimento sócio-político-econômico 

do país apresente. 

As melhorias que foram aplicadas refletem o compromisso com o valor Energia, 

considerando que foram projetadas e realizadas atividades a partir da análise das auto 

avaliações realizadas e dos equívocos ocorridos, aprendemos com os nossos erros e 

realizamos ações para alinhar novos procedimentos e caminhos, otimizando o 

atendimento das necessidades da instituição. Não apenas isso, mas também, nosso 

compromisso com o ensino de excelência e com o estímulo ao pensamento crítico, faz 

dos nossos cursos, assim como das atividades e eventos promovidos pela IES, um lócus 

privilegiado para o questionamento de valores e pressupostos dominantes, 

transformando nossos alunos e professores em agentes de mudanças internas e para 

além da Instituição. 

A vivência nos trabalhos que envolvem os valores Apropriação e Comunidade estão 

refletidas nos números ostentados no nosso NPS em todos os segmentos, além disso, o 
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sentimento de propriedade e o enriquecimento dos propósitos da Instituição 

transparece no nosso índice de engajamento e por meio do nosso intenso intercâmbio 

com a sociedade civil. 

O valor Heart está presente no cotidiano da Centro Universitário Ibmec  por meio das 

ações de CARE. O setor CASA em articulação com as coordenações de cursos realiza 

diversos atendimentos desde o acompanhamento psicopedagógico aos alunos 

novatos até a inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Especiais. 

Para cumprir com a sua Missão institucional, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional elegeu alguns objetivos, que, no entendimento da CPA, estão sendo 

implementados de maneira coerente, conforme pode ser verificado da análise das 

demais dimensões a seguir apresentadas pela referida Comissão. 

 

3.2.2 Responsabilidade Social da Instituição 

Como desdobramento da missão institucional, no âmbito dos cursos, diversas ações 

educativas são voltadas para priorizar o desenvolvimento econômico e social, a defesa 

do meio ambiente e a preservação da memória e do patrimônio artístico-cultural local e 

regional. 

A integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade é promovida por meio de 

atividades de extensão institucionais ou por ações, projetos e programas resultantes de 

convênios e parcerias com instituições públicas e privadas e entidades do terceiro 

setor. 

Internamente, é estimulado e incentivado a formação de grupos autônomos de 

docentes, discentes e do pessoal técnico-administrativo, integrados à estrutura 

institucional, voltados para a prestação de serviços à comunidade, como forma de 

exercitarem iniciativas inovadoras e o senso de participação e de responsabilidade 

social. 

Partindo dessa premissa, o Centro Universitário Ibmec preocupa-se em ressaltar nos 

seus alunos o papel da instituição na valorização das diferenças e a percepção da 

importância do coletivo e da interdependência entre os sujeitos, de maneira a 

promover, para além da construção de uma formação profissional, ética e dinâmica, 

também uma formação profundamente comprometida com a consciência social. 

A adesão ao Programa PROUNI permitiu a inclusão de alunos carentes no sistema 

escolar de nível superior de qualidade, assim como também promoveu importante 

intercâmbio sócio econômico e cultural entre os alunos da instituição. O contato entre 
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alunos, cuja história e a realidade são tão diferentes, permite a ambos o aprendizado de 

valores importantes para a vida profissional e a prática da cidadania. São eles: 

solidariedade, cooperação e compreensão das diferenças. 

Do ponto de vista social, a instituição tem como objetivo formar profissionais que 

entendam e transformem o ambiente que os cerca, no intuito de promover melhorias 

na qualidade de vida das pessoas, utilizando seus conhecimentos para minimizar os 

efeitos das diferenças sócio econômicas, em prol do crescimento das organizações. 

Neste sentido, a cada ano a instituição investe mais na conscientização das 

responsabilidades para com a sociedade, através do incentivo aos seus alunos para que 

tomem parte em projetos de responsabilidade social, disponibilizando sua estrutura 

para o desenvolvimento desses projetos. O Centro Universitário Ibmec considera 

especialmente importante sua contribuição em relação à inclusão social. 

As políticas de educação inclusiva visam garantir a acessibilidade plena, física e 

pedagógica, das pessoas portadoras de necessidades especiais, a todos os serviços 

oferecidos pela IES. O Centro Universitário Ibmec disponibiliza para que toda 

comunidade possa participar à Mostra de Responsabilidade Social que é um 

evento organizado anualmente pelas instituições que compõem a Adtalem 

Educacional do Brasil, com o objetivo de reafirmar o comprometimento do grupo 

com o comportamento ético e com a contribuição para o desenvolvimento 

econômico e social da sociedade. Pretende-se, desta maneira: 

 tornar disponíveis, a toda comunidade (interna e externa), 

informações sobre as ações sociais promovidas pelo Grupo 

Adtalem Brasil; 

 abrir espaços, além da "mostra", para debates sobre temas de 

interesse da comunidade; 

 Adtalem Brasil e da comunidade com a participação do corpo 

docente, discente e colaboradores da instituição; e, 

 fortalecer parcerias da Adtalem Brasil com a sociedade. 

 

No ano de 2018 o Centro Universitário Ibmec teve em sua Mostra de 

Responsabilidade Social a seguinte agenda:  
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TEMA: INDO BEM, FAZENDO BEM! 

IBMEC - RJ 

DIA HORÁRIO LOCAL EVENTO RESPONSÁVEL/

FACILITADOR 

17/09/2018 19h Auditório 

Centro 

Abertura Maria Frastrone / 

Ana Beatriz 

Moraes 

18/09/2018 14 – 16h Centro Orientação de Carreitas – Apoio 

para elaboração de currículos 

Equipe Carreiras 

+ Professor 

19/08/2018 10h – 18h  Barra Melhoria dos Carrinhos para 

Catadores de Rua 

Prof. Ubiratan 

Oliveira 

20/12/2018 14h – 18h Centro Orientação Jurídica ap público Prof. Fernanda 

Paes Leme 

21/09/2018 14h – 18h Centro Montgem dos kits de higiene para 

doação para as mulheres privadas 

de liberdade 

Prof. Ana Beatriz 

Moraes 

 

Essas políticas reconhecem as necessidades diversas dos alunos, acomodando os estilos 

e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, por 

meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, recursos 

diversificados e parceria com as organizações especializadas. Independentemente do 

perfil do discente, as atividades e práticas correspondentes visam efetivamente 

minimizar as dificuldades dos estudantes no processo de aprendizagem. 

Cabe ao Núcleo de Acessibilidade, vinculado ao Departamento de Apoio 

Educacional, implementar as políticas de educação inclusiva da IES, por meio do 

desenvolvimento de atividades e ações com a perspectiva de proporcionar a igualdade 

de oportunidades e participação de todos no processo de aprendizagem, em 

conformidade com o disposto na Constituição Federal, artigos 205, 206 e 208, na NBR 

9050/2004, da ABNT, na Lei n° 10.098/2000, nos Decretos n° 5.296/2004, n° 6.949/2009, 

n° 7.611/2011, na Portaria n° 3.284/2003 e na Lei n° 12.764/2012, de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

O Núcleo avalia a necessidade do aluno, em consonância com o disposto no art. 5º do 

Decreto n. 5.296 de 02/12/2004, e propõe os encaminhamentos específicos 

conforme a demanda. A orientação, sempre que solicitada, estará presente no 

momento da inscrição do estudante no vestibular, envolve a aplicação de provas 

especiais e o consequente acompanhamento durante todo o curso. 

Quando necessário, o Núcleo oferece Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), Além disso, a IES dispõe de um conjunto de orientações e normatizações 

internas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, alunos e funcionários 

portadores de necessidades especiais, com o objetivo de coibir e reprimir 
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qualquer tipo de discriminação. 

 

3.3 Políticas Acadêmicas (eixo 03) 

 

3.3.1 Políticas para o Ensino e a Extensão (dimensão 02) (Políticas para o 

Ensino, a Pesquisa e a Extenção) 

As políticas de ensino, pesquisa e extensão do Centro Universitário Ibmec encontram-

se coerentes com o seu PDI, pois ao assumir como missão institucional 

desenvolver pessoas e organizações para que sejam bem-sucedidas e façam a 

diferença no mundo, insere-se, efetivamente, no contexto socioeconômico e cultural, 

tornando-se co-partícipe no desenvolvimento comunitário. Ao cumprir essa missão 

no âmbito da graduação, da pesquisa e da extensão universitárias, por meio das 

diferentes atividades e trabalhos pedagógicos, explicita sua responsabilidade social. 

Nesse sentido, o Centro Universitário Ibmec sempre se manteve em constante articulação 

com as reflexões e demandas da sociedade por conhecimento sobre o mercado, para 

a sociedade acadêmica e sociedade civil, para tanto ofereceu os seguintes eventos: 

 

 

Evento Data Palestrantes Unidade 
Curso  

Responsável 
Breve relato sobre  

o evento 

Ibmec Experience 25/01 
Ana Julião, Eva 
Farah e Renata 

Nogueira. 

Ibmec 
Centro 

Pós-
Graduação 

 

• Objetivo: Atrair 
prospects para os 
cursos de Pós-
Graduação 

• O que é: Evento 
que conta com a 
presença de 
palestrantes, que 
debatem sobre 
temas em alta. 

• Formato: Talk 
Show 

 

Ibmec Meeting 31/01  
Ibmec 
Centro 

Graduação 

• Objetivo: Atrair 
prospects para os 
cursos de 
Graduação 

• O que é: 
Apresentar a 
instituição, os 
programas que 
oferecemos, 
aproximar os 
convidados do 
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nosso time de 
Coordenadores 

• Formato: Palestra 
 

Ibmec Meeting 01/02  Ibmec Barra  Graduação 

• Objetivo: Atrair 
prospects para os 
cursos de 
Graduação  

• O que é: 
Apresentar a 
instituição, os 
programas que 
oferecemos, 
aproximar os 
convidados do 
nosso time de 
Coordenadores 

• Formato: Palestra  
 

Palestra Bitcoin 06/02 

Bernardo Serra, 
José Luiz 
Niemeyer, 

Christiano Arrigoni, 
Marcelo Henriques 

e Márcio Sette 
Fontes.   

Ibmec 
Centro  

Graduação 

• Objetivo: Além de 
institucional, o 
evento terá o 
intuito de converter 
os prospects 
convidados. 

• O que é: Palestra 
com os 
professores do 
Ibmec que 
debaterão sobre a 
mais nova 
tendência do 
mercado: o Bitcoin 
e como ela atua no 
cenário atual e seu 
impacto 

• Formato: Talk 
Show  

 

Welcome Day 19/02  Ibmec Barra Graduação 

• Objetivo: encantar 
os novos alunos 
das unidades 
Centro e Barra no 
primeiro dia de 
aula. 

• O que é: um 
primeiro dia de 
aula diferenciado, 
onde realizamos 
ações de 
encantamento com 
entrega de kits, 
coffee break, dj e 
palestras 

• Formato: Aula e 
Palestra  
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Colação de Grau 27/02  
Hotel Royal 
Tulip - São 
Conrado 

Graduação 

• Objetivo: 
concretizar a 
conclusão de um 
ciclo importante 
para os alunos 
Ibmec 

• O que é: cerimônia 
de conclusão de 
curso 

• Formato: 
Cerimonial 

 

Colação de Grau 28/02  
Hotel Royal 
Tulip - São 
Conrado 

Graduação 

• Objetivo: 
concretizar a 
conclusão de um 
ciclo importante 
para os alunos 
Ibmec 

• O que é: cerimônia 
de conclusão de 
curso 

• Formato: 
Cerimonial  

 

Ciclo de Palestras do 
Mestrado 

22/03 
Carlos Bastian e 
José Rezende 

Ibmec Barra Mestrado  

• Objetivo: evento 
com uma dinâmica 
de ciclo de 
palestras, visando 
convidar prospects 
para não só ouvir 
as apresentações, 
mas também 
despertar o 
interesse em torná-
los alunos do 
mestrado 

• O que é: evento 
que contará com 
as palestras dos 
professores Carlos 
Bastian e José 
Rezende, trazendo 
os temas: Palestra 
avaliação em 
condições de 
incerteza: o 
método das 
opções reais | 
Value Based 
Management  

• Formato: Palestra  
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Palestra Mestrado 27/03 Luiz Ozório 
Ibmec 
Centro 

Mestrado 

• Objetivo: evento 
com uma dinâmica 
de ciclo de 
palestras, visando 
convidar prospects 
para não só ouvir 
as apresentações, 
mas também 
despertar o 
interesse em torná-
los alunos do 
mestrado 

• O que é: evento 
que contará com a 
palestra do 
professor Luiz 
Ozório, trazendo o 
tema: Palestra 
fusões e 
aquisições: Quem 
ganha e quem 
perde 
management e 
avaliação em 
condições de 
incerteza o método 
das opções reais 

• Formato: Palestra  
 

Aula Inaugural 27/03 
Paschoal Pipolo e 

Luis Felipe 
Ibmec 
Centro 

Pós-
Graduação 

• Objetivo: aula 
inaugural que 
contará com a 
presença dos 
coordenadores, 
com o intuito de 
apresentar os 
módulos do curso, 
além de outras 
questões como 
métodos de 
avaliação, faltas, 
contato.  

• O que é: 
proporcionar aos 
novos alunos o 
primeiro contato 
com a instituição, o 
curso e seus 
professores. 
Contará também 
com a presença do 
palestrante e sócio 
da Deloitte, 
Paschoal Pipolo e 
Luis Felipe, da 
Petrobrás 

• Formato: Aula  
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2º Encontro BPM 
MEETUP 

16/04 Luiz Barbieri 
Ibmec 
Centro 

Pós-graduação 

• Objetivo: unir a 
comunidade de 
BPM visando, 
colaborativamente, 
levantar 
discussões a 
respeito de Gestão 
por Processos e 
temas relevantes à 
disciplina de BPM. 

• O que é: 
Idealizado pelo 
professor e 
coordenador do 
MBA de Gestão de 
Processos do 
Ibmec RJ, Luiz 
Barbieri, o 
encontro será uma 
ótima oportunidade 
para que os 
participantes 
aprofundem ainda 
mais seus 
conhecimentos e 
experiências 

• Formato: Palestra  
 

Education Stars 24/04  
Ibmec 
Centro 

Graduação 

• Objetivo: 
proporcionar aos 
alunos exemplares 
uma forma de 
reconhecimento 

• O que é: premiar 
os alunos com os 
melhores CRs de 
2017.2 

• Formato: 
Premiação  

 

Ibmec Day 05/05  Ibmec Barra Graduação 

• Objetivo: receber 
os alunos de 
Ensino Médio das 
Escolas do RJ 
para conhecer a 
nossa Instituição 

• O que é: o evento 
receberá os alunos 
de Ensino Médio 
de escolas do RJ 
para passarem um 
dia na nossa 
instituição, 
conhecendo as 
nossas 
instalações, 
núcleos, 
coordenadores e 
participando de 
oficinas focadas 
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nas áreas que 
tiverem maior 
interesse.  

• Formato: Visita  
 

Ibmec Experience 17/05 
Claudia Klein e 
José Olímpio 

Mattos Jr. 
Ibmec Barra 

Pós 
Graduação 

• Objetivo: Atrair 
prospects para os 
cursos de Pós-
Graduação 

• O que é: Evento 
que conta com a 
presença de 
palestrantes, que 
debatem sobre 
temas em alta. 

• Formato: Talk 
Show  

 

ll Encontro de 
Inovação Ibmec: "O 
que os investidores 

buscam nas Startups" 

23/05  Ibmec Barra Graduação 

• Objetivo: abordar 
o que os 
investidores 
buscam nas 
Startups 

• O que é: entender 
melhor como e 
onde buscar 
recursos para o 
negócio e a 
importância de ter 
uma visão de 
como os atores de 
inovação estão se 
movimentando e o 
que estão 
valorizando na 
hora de tomar sua 
decisão de 
investimento 

• Formato: Palestra  
 

Ibmec Meeting 05/06 Neusa Oliveira 
Ibmec 
Centro 

Graduação 

• Objetivo: atrair 
prospects que 
realizaram o 
vestibular para os 
cursos de 
Graduação 

• O que é: 
apresentar a 
instituição, os 
programas que 
oferecemos, 
aproximar os 
convidados do 
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nosso time de 
Coordenadores 

• Formato: Palestra  
 

Ibmec Meeting 06/06 Neusa Oliveira Ibmec Barra Graduação 

• Objetivo: atrair 
prospects que 
realizaram o 
vestibular para os 
cursos de 
Graduação 

• O que é: 
apresentar a 
instituição, os 
programas que 
oferecemos, 
aproximar os 
convidados do 
nosso time de 
Coordenadores 

• Formato: Palestra  
 

Cenário Econômico 
para o 2º semestre de 

2018 
11/06 

José Ronaldo de 
Castro 

Ibmec 
Centro 

Mestrado 

• Objetivo: evento 
com onde será 
realizada uma 
palestra, visando 
convidar prospects 
para não só ouvir 
as apresentações, 
mas também 
despertar o 
interesse em torná-
los alunos do 
mestrado 

• O que é: O tema 
será abordado pelo 
professor e 
palestrante José 
Ronaldo de Castro, 
diretor de Estudos 
e Políticas 
Macroeconômicas 
do IPEA, que trará 
as perspectivas 
econômicas para o 
2º semestre de 
2018, 
considerando a 
atual conjuntura e 
a agenda prevista 
para o ano que se 
aproxima. 

• Formato: Palestra 
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Oficina: Projetos na 
Era do Blockchain 

(Cubo do 
Conhecimento) 

20/06 Marcela Gonçalves 
Ibmec 
Centro 

Graduação e 
Pós-

Graduação 

• Objetivo: Oficina 
para apresentar e 
debater estudos 
em torno do 
Blockchain 

• O que é: Oficina 
sobre Blockchain e 
como a tecnologia 
por trás das 
criptomoedas 
promete 
revolucionar 
também o mundo 
dos negócios nos 
próximos anos. 

• Formato: Oficina 
 

Palestra Gestão de 
Riscos do Projeto: 

Um Enfoque 
Comportamental 

04/07 Francisco Taborda 
Ibmec 
Centro 

Graduação e 
Pós-

Graduação 

• Objetivo: Abordar 
como uma boa 
gestão de riscos 
de um projeto é; 
saber entender 
como as pessoas 
percebem os 
riscos, se 
organizam para 
descreve-los e se 
planejam para 
enfrenta-los de 
uma maneira 
eficaz e eficiente.  

• O que é: Palestra 
que apresentará 
como entender a 
forma que o ser 
humano reage 
frente a situações 
de stress e 
entender o papel 
das polarizações 
cognitivas e 
heurísticas é 
fundamental a 
gestão efetiva dos 
riscos de um 
projeto. 

• Formato: Palestra  
 

Welcome Day 13/08  
Ibmec 
Centro 

Graduação 

• Objetivo: encantar 
os novos alunos 
das unidades 
Centro e Barra no 
primeiro dia de 
aula. 

• O que é: um 
primeiro dia de 
aula diferenciado, 
onde realizamos 
ações de 
encantamento com 
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entrega de kits, 
coffee break, dj e 
palestras 

• Formato: Aula e 
Palestra 

 

Welcome Day 13/08  Ibmec Barra Graduação 

• Objetivo: encantar 
os novos alunos 
das unidades 
Centro e Barra no 
primeiro dia de 
aula. 

• O que é: um 
primeiro dia de 
aula diferenciado, 
onde realizamos 
ações de 
encantamento com 
entrega de kits, 
coffee break, dj e 
palestras 

• Formato: Aula e 
Palestra 

 

Colação de Grau 23/08  
Ribalta 
Espaço 

Multieventos 
Graduação 

• Objetivo: 
Concretizar a 
conclusão de um 
ciclo importante 
para os alunos 
Ibmec 

• O que é: 
Cerimônia de 
conclusão de curso 

• Formato: 
Cerimonial 

 

Compliance Day 23/08 
Dalvison Costa e 
Leonardo Lopes 

Ibmec 
Centro 

Graduação e 
Pós-

Graduação 

• Objetivo: 
Contaremos com a 
presença de dois 
sócios da PWC 
para falar sobre 
Compliance 

• O que é: O evento 
contará com a 
presença dos 
sócios da PWC 
Leonardo Lopes e 
Dalvison Costa 
para falar sobre o 
tema Compliance 

• Formato: Palestra 
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Inside Ibmec 23/08 
Fabio Nunes e 

Guilherme Miziara 
Ibmec 
Centro 

Graduação e 
Pós-

Graduação 

• Objetivo: Evento 
para tratar sobre 
as mudanças no 
mercado de 
trabalho e destacar 
as competências 
chaves para o 
crescimento 
profissional. 

• O que é:  Palestra 
que contará com a 
presença dos 
palestrantes Fabio 
Nunes e Guilherme 
Miziara, que 
tratarão dos 
seguintes temas, 
respectivamente: 
Comunicação 
eficaz: fugindo das 
armadilhas do 
discurso 
Características 
técnicas e 
comportamentais 
mais demandadas 
nos profissionais 
num mercado mais 
recessivo. 

• Formato: Palestra 
 

Palestra Mercados 
em Disrupção 

13/09 
Daniel Souza, 
André Luiz de 
Araújo Castro. 

Ibmec 
Centro 

Graduação e 
Pós-

Graduação 

• Objetivo: Ciclo de 
palestras, que se 
destina aos 
principais aspectos 
da Revolução 4.0; 
sua transformação 
tecnológica em 
escala; impactos 
na economia e em 
seus diversos 
setores; as 
questões centrais, 
bem como o papel 
do 
empreendedorismo 
e da inovação 
neste contexto 

• O que é: Aula 
Inaugural terá 
como tema 
principal a 
Revolução 4.0 – 
Mercados em 
Disrupção e 
contará com a 
presença dos 
palestrantes Prof 
Daniel Sousa, Prof 
André Luiz de 
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Araujo Castro e 
Prof Ronald Jean 
Degen  

• Formato: 
Aula/Palestra 

 

Palestra Gestão e 
Liderança na Prática 

22/09 Eduardo Gouveia Ibmec Barra 
Graduação e 

Pós-
Graduação 

• Objetivo: Palestra 
com Eduardo 
Gouveia, 
presidente da Cielo 

• O que é: Gestão e 
liderança na 
prática, com foco 
nas pessoas como 
ativos principais. 
Baseado nas 
experiências reais 
obtidas como CEO 
da Multiplus, Alelo, 
Livelo e Cielo. 
Abordagem 
considerando uma 
cultura baseada 
nas pessoas. 

• Formato: Palestra 
 

O Atual Panorama da 
Terceirização no 

Brasil 
02/10 

Leandro Antunes e 
Leonardo Rabelo 

Ibmec 
Centro 

Pós-
Graduação 

• Objetivo: Abordar 
o atual panorama 
da terceirização no 
Brasil  

• O que é: Análise 
do panorama atual 
da terceirização no 
Brasil, após a 
edição das leis 
13.429/17, 
13.467/17 e 
recente decisão do 
STF sobre o tema. 

• Formato: Palestra 
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Fintechs, 
criptomoedas e o 

futuro dos meios de 
pagamento. 

Precisamos do 
dinheiro? 

09/10 

Paula Steban, 
Rodrigo Ferreira e 

Guilherme 
Baumworcel 

Ibmec 
Centro 

Garduação e 
Pós-

Graduação 

• Objetivo: Palestra 
sobre o futuro dos 
meios de 
pagamentos. 

• O que é: Fintechs, 
criptomoedas e o 
futuro dos meios 
de pagamento. 
Precisamos do 
dinheiro?  

• Formato: Palestra 
 

Fintechs, 
criptomoedas e o 

futuro dos meios de 
pagamento. 

Precisamos do 
dinheiro? 

10/10 
Ricardo Macedo e 
Rodrigo Ferreira 

Ibmec Barra 
Graduação e 

Pós-
Graduação 

• Objetivo: Palestra 
sobre o futuro dos 
meios de 
pagamentos. 

• O que é: Fintechs, 
criptomoedas e o 
futuro dos meios 
de pagamento. 
Precisamos do 
dinheiro?  

• Formato: Palestra 
 

Ibmec Meeting 08/11  
Ibmec 

Centro e 
Ibmec Barra 

Graduação 

• Objetivo: atrair 
prospects para os 
cursos de 
Graduação 

• O que é: 
apresentar a 
instituição, os 
programas que 
oferecemos, 
aproximar os 
convidados do 
nosso time de 
Coordenadores 

• Formato: Palestra 
 

Gestão de Marketing 
Esportivo 

08/11 
Ricardo Trade e 

Alicia Klein 
Ibmec 
Centro   

Pós-
Graduação 

• Objetivo: evento 
com onde será 
realizada uma 
palestra, visando 
convidar prospects 
para não só ouvir 
as apresentações, 
mas também 
despertar o 
interesse em torná-
los alunos do MBA 

• O que é: Temas 
abordados: A 
importância da 
governança e os 
programas de 
integridade para o 
esporte no Brasil e 
no mundo;O 
dilema dos 
estádios vazios: 
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como conciliar 
receita e inclusão? 

• Formato: 
Palestra" 

 

Os Avanços e 
Retrocessos no 

Direito Penal 
Econômico 

08/11 

Antonio Carlos 
Nascimento 

Amado, Gisele 
Bonatti e Christiano 

Fragoso. 

Ibmec 
Centro   

Pós-
Graduação 

• Objetivo: O Direito 
Penal Econômico 
tem passado por 
um momento de 
crucial importância, 
onde diversas 
questões que 
envolvem a 
aplicação do 
Direito Penal sobre 
a atividade 
empresarial 
passaram a ganhar 
relevância no 
cenário jurídico. 

• O que é: Na 
presente palestra 
serão abordados 
alguns desses 
temas sensíveis, 
quais sejam a 
utilização do 
habeas corpus nos 
delitos 
econômicos, a 
teoria da legislação 
penal voltada para 
a criminalidade 
empresarial e os 
aspectos 
controvertidos do 
direito penal 
ambiental. 

• Formato: Palestra 
 

A Aduana Brasileira 
no Século XXI: Entre 

a Facilitação e o 
Controle 

13/11 

Adilson Rodrigues 
Pinto, Márcio 

Ladeira Ávila e Tom 
Pierre Fernandes 

da Silva  

Ibmec 
Centro   

Pós-
Graduação 

• Objetivo: 
Modernas técnicas 
de fiscalização, 
aplicadas em 
outras partes do 
mundo, têm sido 
utilizadas pela 
administração 
aduaneira, com 
vistas a simplificar 
e agilizar os 
controles fiscais, 
de forma que o 
tempo de 
permanência das 
mercadorias nos 
recintos 
alfandegados se 
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torne o mínimo 
possível.  

• Formato: Palestra 
 

Ciclo de Palestra 27/11 

José Luiz Niemeyer 
dos Santos Filho e 
José Ronaldo de 
Castro de Souza 

Júnior 

Ibmec 
Centro   

Pós-graduação  

Ibmec Conecta  05/12  
Ibmec 
Centro 

Pós 
Graduação 

• Objetivo: 
Proporcionar a 
interação dos 
alunos e ex-alunos 
com grandes 
empresas.  

• Formato: 
Networking 

 

BPM Fórum 06/12 

Luiz Fernado 
Barbieri, Emerson 

Dantas, Roberta do 
Rio, Gleice Silva, 
Eduarda Ketzer e 

André Melsler. 

Ibmec 
Centro 

Graduação e 
Pós-

Graduação 

• Objetivo:  
• Formato: Painel. 

 

 

No âmbito pedagógico, a promoção da excelência acadêmica, correspondente ao perfil 

de egresso delineado, é garantida pelas Políticas e Diretrizes do Ensino, de 

Extensão  e  de Pesquisa, tendo por base os princípios filosóficos e técnico-

metodológicos gerais. 

Com base em sua missão, a IES define seus objetivos visando fortalecer as 

dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão, enquanto seus pilares acadêmicos. A 

instituição oferece ensino de alta qualidade, de forma ampla, atendendo às demandas 

de mercado, com atuação nos segmentos de cursos de curta duração, graduação e 

especialização, com ênfase nas diversas áreas de economia, direito, finanças, marketing, 

comunicação, gestão empresarial, relações internacionais, contabilidade, engenharia, 

administração de empresas e áreas afins; além de mestrado e, futuramente, doutorado. 

O Centro Universitário Ibmec busca trabalhar sempre com os melhores recursos 

humanos disponíveis, objetivando, com isso, o desenvolvimento do conhecimento 

e a formação de profissionais competentes e futuros líderes na sociedade. 

Visando aprimorar seu processo de ensino e aprendizagem, a IES define metas que 

possibilitem a efetivação dos objetivos que pretende atingir, em especial os que se 

seguem: 

 Promover a qualidade nos cursos e serviços oferecidos à sociedade, 

enfatizando a qualificação e a requalificação docente e técnico-administrativa; 
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 Adequar permanentemente a gestão acadêmica e organizacional às novas 

realidades socioeconômicas, promovendo a consolidação e atualização da 

infraestrutura física e tecnológica; 

 Desenvolver a educação com ênfase na relação entre teoria e prática, 

enfatizando a articulação do ensino com a pesquisa e a extensão, através da 

implementação de novos cursos de graduação e de pós-graduação; 

 Empreender um processo de inserção social, pensando globalmente e agindo 

localmente na detecção e solução de problemas da comunidade local e regional 

a partir da prestação de serviços especializados; 

 Colocar em prática uma metodologia de ensino que seja capaz de desenvolver 

profissionais qualificados, integrando a pesquisa e a iniciação científica com 

programas de extensão e ação comunitária; 

 Consolidar a avaliação institucional como forma de possibilitar a atualização e 

melhoria constantes da instituição; 

 Incrementar o acompanhamento e a avaliação do desempenho discente, 

ampliando e melhorando o processo de ensino e aprendizagem. 

 

A Instituição estabelece estratégias, que são acompanhadas por meio de 

indicadores de controle e desempenho das áreas envolvidas, visando atingir suas metas 

e objetivos e especificando a organização didático-pedagógica que serve de eixo para 

um trabalho coeso, coerente, inovador e que promove a articulação das suas diversas 

ações. Para tanto, os projetos pedagógicos dos cursos serão elaborados em articulação 

com o Projeto Pedagógico Institucional, considerando as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, dentro de uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar e tendo como 

referência a missão, os objetivos e as metas definidas neste documento. 

As atividades acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão, contemplando a 

participação efetiva dos corpos docente e discente, por sua vez, estarão sempre 

alinhadas aos pilares acadêmicos institucionais: inovação, excelência profissional e 

sustentabilidade. 

As políticas de ensino do Centro Universitário Ibmec consistem em: 

 Oferecer cursos de graduação que sejam reconhecidos pela excelência 

acadêmica, em consonância com as demandas sociais e econômica nacional, regional 

e local; 



59 Relatório de Autoavaliação Institucional  2018 – Centro Universitário Ibmec 

 

 

 Atualizar continuamente os projetos pedagógicos, atendendo aos dispositivos 

legais e técnicos de cada área e as exigências do mercado de trabalho. 

 Estimular a adoção de novas metodologias e tecnologias de ensino e o 

aprimoramento das práticas pedagógicas; 

 Fomentar a investigação transversal acerca dos problemas nacionais, regionais e 

locais, propondo soluções inovadoras. 

 Promover programas de aperfeiçoamento continuado de docentes; 

 Incentivar a participação dos discentes em eventos e encontros acadêmicos e 

profissionais e em atividades extracurriculares que possam enriquecer sua 

formação; 

 Qualificar permanentemente os serviços disponíveis aos estudantes e à 

comunidade, por intermédio do Departamento de Apoio Educacional; 

 Garantir uma infraestrutura favorável à otimização do desempenho 

acadêmico; 

 Oferecer novos cursos de graduação, sequenciais e de pós-graduação de 

acordo com as demandas locais e regionais. 

Os cursos oferecidos pelo Centro Universitário Ibmec têm como objetivos gerais: 

• Contribuir para a formação de profissionais que possam atuar de forma 

articulada e interdisciplinar, buscando sempre a criação, o desenvolvimento e a 

utilização de transformações e de novos conhecimentos que favoreçam a 

produtividade e a qualidade de vida da população; 

• Incentivar a produção, desenvolvimento e a inovação científico-tecnológica e 

suas respectivas aplicações no mundo do trabalho; 

• Oportunizar a compreensão da gestão de processos de produção, de bens e 

serviços em suas causas e efeitos; 

• Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora pessoal e 

profissional; 

• Oportunizar aos alunos condições teórico-reflexivas para a compreensão e a 

avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, 

gestão e incorporação de novas tecnologias; 

• Estimular a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 

mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de 

estudos em Cursos de Pós-graduação; 
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• Oportunizar espaço para a produção e difusão do conhecimento científico e 

tecnológico. 

Para a consecução desses objetivos, as matrizes curriculares devem ser 

estruturadas de acordo com os eixos dos Princípios Metodológicos explicitados no PDI, 

buscando: 

a) Um equilíbrio da presença de disciplinas teóricas básicas e de disciplinas 

práticas, fazendo decrescer, ao longo dos semestres subsequentes, o número de 

disciplinas teóricas, na medida em que se concentram as disciplinas específicas 

de cada curso. 

b) A inter e a transdisciplinaridade, em cada semestre do curso, por meio da 

articulação entre os componentes curriculares e da realização de estudos de casos 

e projetos integradores. 

c) A integração horizontal e vertical das disciplinas de um mesmo semestre, 

interligando os conteúdos. A integração também se dá no sentido vertical, entre 

disciplinas de semestres sequenciais, associando os conteúdos entre si e evitando 

superposições, de modo a dar ao estudante uma visão abrangente e integrada do 

curso . 

d) A flexibilização, de um lado, por meio da oferta de disciplinas eletivas que 

permitam ao estudante direcionar a formação para um determinado campo 

profissional e ou acadêmico de acordo com o interesse dele; de outro, pela 

atualização permanente das ementas e da bibliografia das disciplinas de forma a 

atender as demandas sociais e profissionais de uma sociedade em constante mudança 

e evolução. 

 

A flexibilização curricular busca atender também as especificidades ditadas por 

estudantes com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidades educacionais 

especiais. A flexibilidade no tempo, por exemplo, se aplica em situações de deficiência 

que, por sua especificidade, provocam um desenvolvimento mais lento que aquele 

considerado normal e fazem com que o estudante necessite de um tempo diferenciado 

para realizar a mesma atividade que os demais. 

O Centro Universitário Ibmec não abre mão do estágio obrigatório, como pré-requisito 

parcial para a conclusão dos seus cursos de graduação. Outros requisitos parciais, 

sem o cumprimento dos quais os alunos não se formam, consistem nas Atividades 

Complementares (PEX – Programa de Experiências)  e no Trabalho de Conclusão 
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de Curso (TCC). 

As políticas de Extensão do Centro Universitário Ibmec buscam aplicar os 

conhecimentos adquiridos a partir do ensino e da pesquisa, transferindo-os para a 

sociedade na medida de suas necessidades. A apreensão das demandas e das 

necessidades da sociedade é que irá orientar a produção e o desenvolvimento de novas 

atividades. Esse processo recíproco é importante à medida que caracteriza uma relação 

dinâmica entre a IES e o seu meio social. 

Essa política se estrutura segundo uma hierarquia que se inicia com os programas de 

extensão, nos quais se inserem os projetos de extensão e as atividades e ações que 

reúnem a participação e o comprometimento institucional do seu corpo docente, 

discente, técnico administrativo e o grupo gestor da instituição. A IES conduz a política 

de extensão no sentido de integrar teoria e prática a fim de preparar os alunos para a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos por meio do ensino e da pesquisa; estimular e 

valorizar a participação dos discentes nas atividades relacionadas à extensão; evidenciar 

a participação discente e docente em projetos desenvolvidos para o curso; conduzir o 

estabelecimento de ações voltadas à responsabilidade social. Os programas de 

extensão, articulados com o ensino e a pesquisa são desenvolvidos sob a forma de 

atividades permanentes e de projetos e programas propostos pela comunidade 

acadêmica ou demandados pela comunidade externa. 

Além disso, internamente, no caminho de aproximar teoria e prática e, ao mesmo 

tempo, prestar serviços à sociedade a partir dos conhecimentos adquiridos em sala de 

aula, os alunos são incentivados a participar das empresas juniores de cada graduação 

e organizadas no Centro de Empreendedorismo Ibmec (CEI). Adicionalmente, são 

oferecidos Cursos de Extensão em diversas áreas, sobre temas e assuntos de 

interesse da comunidade, abertos à participação de universitários de quaisquer 

instituições, e cursos livres, abertos à participação de todos. Além disso, docentes e 

discentes apresentam palestras em escolas de ensino médio da região, sobre mercado 

de trabalho, como forma de oferecer subsídios para que os adolescentes possam 

definir seu futuro profissional. 

As políticas de pesquisa da IES se assentam na percepção de que a investigação 

científica e a pesquisa não se caracterizam apenas como instrumento de integração e 

fortalecimento do ensino, mas também e, sobretudo, como modo de renovação do 

conhecimento. Evidencia-se, dessa forma, a participação em projetos de iniciação 

científica e de pesquisa como um importante fator na formação do aluno, pois desperta 
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e aprimora qualidades que se refletem no preparo de um profissional capacitado a 

enfrentar os problemas do dia-a-dia. 

 

BOLSISTAS PIBIC 

 

CURSO 2018.1 2018.2 

Arquitetura 0 1 

Comunicação Social - PP 1 0 

Engenharia 1 3 

Jornalismo 1 1 

Relações Internacionais 2 1 

TOTAL 5 6 

 

A IES incentiva a pesquisa por todos os meios ao seu alcance, principalmente por meio 

das seguintes ações: 

• Cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em qualquer 

atividade didático-pedagógica; 

• Manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, biblioteca, 

documentação e divulgação científica; 

• Formação de pessoal em Cursos de Pós-graduação próprios ou de outras 

instituições nacionais ou estrangeiras; 

• Concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de 

determinados projetos; 

• Realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa; 

• Intercâmbio entre docentes e cientistas para o desenvolvimento de projetos 

comuns; 

• Programação de eventos científicos e participação de docentes e alunos em 

congressos, simpósios, seminários e encontros; 

• Premiação específica aos docentes com publicações e pesquisas. 

Convênios Internacionais 

 

O intercambio universitário consiste numa grande oportunidade de proporcionar 

experiências e vivencias aos nossos alunos, que permitem que os conhecimentos 
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adquiridos na sua trajetória acadêmica sejam resignificados, a partir do contato com 

outras culturas, outros costumes, leis, mercados, pessoas e experiências acadêmicas. 

Muito além da oportunidade de praticar outra língua, adquirir novos conhecimentos e 

networking, nossa Instituição acredita no grande potencial de transformação que essa 

experiência proporciona e estimula nossos discentes a construir uma parte do seu 

diferencial de formação, a partir dos Convênios Internacionais que celebramos com 

cerca de 50 instituições de diferentes países. 

Para atender a essa demanda dos nossos discentes, estruturamos um dinâmico e 

eficiente setor de Convênios Internacionais que atende aos estudantes, apresentando 

as opções de instituições que atendam às suas necessidades e recomendem a melhor 

opção baseada nas necessidades de formação e interesses dos alunos que pretendem 

se candidatar ao programa. 

As regras do setor de Convênios Internacionais foram formuladas visando assegurar o 

melhor retorno educacional dessa experiência e são expostas, a seguir 

 

A duração máxima do intercâmbio não excederá o período máximo de um (1) ano, ou 

seja, seis meses prorrogáveis por mais seis meses. Para participar do Ibmec 

International Semester, o candidato deve estar regularmente matriculado em curso 

regular de graduação do Ibmec. Ter CR Acumulado superior ou igual a 7.0 (sete) no 

momento da candidatura e no momento do início do intercâmbio. Os alunos devem 

solicitar o intercâmbio apenas partir do 3º período até o 5º período completos, para 

cursos com duração de 4 anos; e do 3º ao 7ºperíodos completos, para cursos com 

duração de 5 anos. Não concluir a graduação durante o intercâmbio. Todos os alunos 

intercambistas deverão cursar obrigatoriamente o último período de sua graduação ou 

pós-graduação no Centro Universitário  Ibmec. Possuir máximo de duas reprovações no 

histórico. Comprovar proficiência no idioma da instituição de destino: Para países de 

língua inglesa, exige-se comprovante do TOEFL, com pontuação mínima de 80 

(InternetBased Testing - IBT). Algumas universidades exigem uma pontuação 

superior, portanto, o aluno deve informar-se sobre a pontuação exigida na 

universidade pretendida. Para os países da União Europeia e onde houver 

regulamentação específica: serão observados os scores exigidos, bem como o tipo de 

teste, podendo ser IELTS ou similar, dependendo da universidade receptora. Para 

os países asiáticos ou do Oriente Médio: seguirão os regulamentos específicos das 

universidades receptoras. Os alunos devem sempre obter a aprovação do Coordenador 
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do curso no qual o aluno estiver matriculado, bem como obrigatoriamente, cursar no 

mínimo 4 disciplinas por semestre durante o período de intercâmbio. 

A lista de convênios internacionais oferecida pelo programa Ibmec International 

Semester encontra-se disponível no site ibmec.br/intercambio. A lista é atualizada 

semestralmente 

As disciplinas cursadas pelo aluno no exterior serão admitidas como disciplinas eletivas 

quanto à transferência de créditos entre instituições. Não serão contabilizadas como 

disciplinas obrigatórias do curso. Estudantes que participarem do programa de 

intercâmbio Ibmec International Semester, deverão preencher um Contrato de Estudos 

antes de sua viagem, listando as disciplinas que almejam cursar na instituição em que 

foram aceitos. O Contrato de Estudos deverá ser aprovado pelo respectivo Coordenador 

Acadêmico, que combinará com o estudante as eletivas equivalentes que o mesmo irá 

receber ao retornar do programa. 

O Intercambio estudantil e uma atividade que já se implantou definitivamente no 

cotidiano da IES, pois oferecemos disciplinas em Inglês, destinadas aos estudantes de 

fora que optam por estudar na nossa Instituição. No entanto, os dados sobre o 

Intercambio estudantil apresentados a seguir refletem, em grande parte, as 

consequências da recessão econômica experimentada pelo nosso pais, o que se 

depreende da observação do maior número de estudantes que vieram de fora em 

relação aos nossos estudantes que foram para o exterior, em 2018.  

 

Alunos do Centro Universitário Ibmec que fizeram intercambio estudantil em 2018 

Nome do aluno Matricula 
País de 
destino 

Universidade de destino 

Juliana Saraiva Baptista 1522017121011 Espanha Universidad Carlos III de Madrid 

Marcelo Vilas Boas de Castro 1522016212061 Portugal Universidade do Algarve 

Giulia Medeiros Gaspar 1522016161216 Portugal Universidade do Algarve 

Julyana Grunhauser Nogueira 1522017121067 Espanha Universidad Carlos III de Madrid 

João Pedro Polastri 1521617690187 Estados 
Unidos 

University of Wisconsin River 
Falls 

Juliana Campos Neves 1531612120601 Espanha IE Business School 

Stephanie Souza Rodrigues 1531615130486 Espanha Universidad Carlos III de Madrid 

Juliana Mollica Duarte Bello 1522017151194 Espanha IE Business School 

Julia Penalva Muniz Dias 1522016217056 Canada Concordia University 

Guilherme Ventapane 
Rodrigues 

1531629120037 França École de Management 
Strasbourg (EM Strasbourg) 

Giulia Vittoria Matinata Martins 1531619120143 Espanha European University 

João Pedro Tavares Fernandes 1522017122254 Espanha European University 
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da Silva 

Felipe Zimpeck Sigaud 1531517110315 Espanha IE Business School 

Julia Gaudencio Fernandes 
Alvarenga 

2016152274 Portugal Universidade do Porto 

Dulcimar Fernandes dos 
Santos 

1531429190036 Portugal Universidade do Algarve 

Livia da Silva Chagas 1531429190253 Portugal Universidade do Algarve 

Carolina Pereira dos Santos 1522015257411 Portugal Universidade do Porto 

Vitor Abreu Saldanha Sales 2017151028 Portugal Universidade do Porto 

Marcella Cinelli Ribeiro 1615190495 Portugal Universidade do Porto 

Vitória de Figueiredo Brandão 
Souza 

1531618120281 França Université de Strasbourg 

 
 
 

Alunos estrangeiros intercambistas no Centro Universitário Ibmec em  2018. 

Nome do aluno Matricula País de Origem Universidade de Origem 
Alba Garbayo 
Jimenez 

1811523213 Espanha Universidad del País Vasco 

Alexsandre Favre-
Felix 

1811523267 França Grenoble Ecole de Management 

Ana Carlota Ferreira 
Conceição 

1811523219 Portugal Nova School of Business and Economics 

Anaïs Illier 1811523273 França Burgundy School of Business 

Ana-Sofia Alves 
Rodrigues 

1811523270 França IPAG Business School 

Baptiste Jean-David  1811523274 França Burgundy School of Business 

Sabrina Chourouk 
Guessab 

1811523271 França IPAG Business School 

Daniel Bock de 
Oliveira 

1811523207 Holanda Amsterdam University of Applied Sciences 

Hortense de Saint 
Pol  

 França Ecole de Management de Normandie 

Jonna Jokinen 1811523216 Finlândia University of Tampere 

Julia Palmer Marin 1811523209 Holanda Amsterdam University of Applied Sciences 

Juliette Cornee 1811523266 França Ecole de Management de Normandie 

Léa D'Agostino  1811523215 França IPAG Business School 

Lukas Adrian 
Augustin 

1811523210 Holanda Amsterdam University of Applied Sciences 

Manon Alary 1811523269 Madrid IE University 

Manuel Nunes de 
Sousa Seiça 

1811523218 Portugal Nova School of Business and Economics 

Marina Pujol Iraola 1811523214 Espanha Universidad del País Vasco 

Mathieu Bellier  1811523272 França Burgundy School of Business 

Matthew van de 
Werve 

1811523211 Holanda Amsterdam University of Applied Sciences 

Pauline Billerot  1811523276 França Ecole de Management de Normandie 

Razie Salif 1811523212 Holanda Amsterdam University of Applied Sciences 

Santiago Honrubia 
Moreno  

1811523268 Alemanha HHL Leipzig Graduate School of 
Management 
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Tristan Canart   França Ecole de Management de Normandie 

Victoria Puroski  1811523220 França Université Paris-Dauphine 

Adriana Suarez 
Rodriguez 

1721523287 Espanha Universidad Carlos III de Madrid 

Andoni Oroz Seco  1721523301 Espanha Universidad País del Vasco  

Anthony de Macedo 1721523305 França EM Strasbourg  

Iñigo Martin Palacios  1721523390 Espanha Universidad Carlos III de Madrid 

Jihane Boutaybi   1721523289 França Université de Strasbourg 

Manon Pontais 1721523323 França EM Strasbourg  

Romy Pacaud 1721523328 França EM Strasbourg  

Antonio Hinojosa 
Belmonte  

1721523306 Espanha Universidad Carlos III de Madrid 

Camille Dumousset 1721523309 França EM Strasbourg  

Clara Cuenot 1721523312 França EM Strasbourg  

Hedi Bem Nekaisa 1721523317 França EM Strasbourg  

Line Weber 1721523321 França EM Strasbourg  

Manon Boukris 1721523322 França EM Strasbourg  

Myriam Toguyeni 1721523326 França EM Strasbourg  

Rodrigue Shenouda  1721523327 França La Rochelle Business School 

Sara Fernandez 
Medina  

1721523340 Espanha Universidad Carlos III de Madrid 

Stella Nzola 1721523332 França EM Strasbourg  

 

 

 

3.3.2 Comunicação com a Sociedade (dimensão 04) 

A política de comunicação do Centro Universitário Ibmec tem como diretrizes: 

 Transparência da instituição e de suas atribuições e ações pedagógicas para a e 

comunidade acadêmica a sociedade em geral; 

 Prestação de contas à sociedade do conhecimento produzido; 

 Garantia de acesso às informações necessárias para o desenvolvimento 

acadêmico, por meio de agilidade na circulação dessas informações, incluindo o uso 

mais eficaz do portal eletrônico, dos quadros de avisos, das redes sociais e outros 

recursos tecnológicos de comunicação. 

 Fomento ao intercâmbio de informações entre as instâncias internas e com 

instituições congêneres; 

 Promoção da unidade do discurso institucional 

 

Para tanto, diversos canais de comunicação são utilizados. Além de no portal na 

internet, nos quadros de avisos nos corredores e nas salas de aula, em guias e 

catálogos, as informações sobre a instituição, os cursos que oferece e o conhecimento 
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produzido são disponibilizadas nas redes sociais e em redes acadêmicas. 

Há também um sistema de Call Center e uma Ouvidoria, destinados ao atendimento das 

comunidades interna e externa. 

 

Ouvidoria 

O Centro Universitário Ibmec  também dispõe de uma Ouvidoria para incrementar 

a participação do aluno na melhoria dos processos acadêmicos e administrativos. 

O canal da Ouvidoria é organizado a partir do contato telefônico ou via e mail. 

O aumento do reconhecimento da ouvidoria como um canal institucional vem 

sendo observado desde 2012. Por esta via, as ocorrências são sistematizadas e 

detalhadas, visando transparência e maior participação o alunado nas questões que 

envolvem a IES. 

O Centro Universitário Ibmec entende que a manutenção deste canal é uma forma 

de cultivar um vínculo ativo e estável com a sociedade civil. Destacam-se como 

objetivos específicos tratados no processo da ouvidoria: (a) estimular reflexão 

sobre a escola que desejamos ser - e o que de fato realizamos - em termos de 

organização, administração e ações implementadas e (b) sistematizar as ações para a 

construção e aplicação de um modelo constante de autoavaliação institucional. 

Tal sistematização pressupõe ações como a aplicação dos instrumentos, a coleta e 

tratamento dos dados, a apuração dos resultados, a verificação dos instrumentos 

utilizados e do processo de aplicação e análise, a divulgação dos resultados de 

autoavaliação, a revisão dos pontos fracos identificados no processo e nos 

instrumentos desenvolvidos e a execução de ações corretivas, estabelecidas a partir 

dos resultados obtidos para a implementação do modelo de avaliação institucional 

aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVIDORIA 2018 

Críticas 36 

Denúncia 43 

Elogio 17 

Reclamação 328 

Solicitação 0 

Sugestão 24 
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A maior evidencia de que uma Instituição de Ensino Superior se comunica e se 

articula com a sociedade reside na medida em que as demandas sociais são 

acolhidas no seu interior, processadas na vivência acadêmica cotidiana, que 

determina a reflexão sistemática sobre elas, para que retornem a sociedade agora 

plenamente compreendidas e plenas de potencial para inspirar mudanças e 

transformações. 

Esse foi o caso do Ibmec Day que consiste num desses momentos mais fundamentais de 

comunicação da nossa IES com a sociedade. Nessa ocasião, abrimos as portas da 

Instituição para a sociedade carioca e recebemos futuros universitários e suas famílias 

para conhecerem e se inteirarem do cotidiano universitário, aprendendo sobre 

diferentes possibilidades de formação, mas ainda mais fundamentalmente, 

vivenciando diferentes lógicas e problemáticas características de diferentes áreas 

do conhecimento, através da experimentação e vivências proporcionadas pela nossa 

comunidade acadêmica. A seguir, apresentamos a agenda do evento: 

 

Horário Atividade Local 

Início Término   Sala 

12h 13h30 Credenciamento Hall de entrada 

12h55 14h05 Boas-vindas Auditório 

12h  14h00 Welcome Coffee  Foyer 

13h 17h30 Plantão Vestibular Foyer 

13h 18h30 Espaço Gourmet Estacionamento 

14h10 17h30 Feira CEI Foyer 

13h10 17h30 Printgram Hall de entrada 

13h10 17h30 Oficinas de Engenharia Laboratórios 

13h10 17h30 Oficina de Light Painting Estúdio de Fotografia 

13h10 17h30 Oficina de Rádio Estúdio de Áudio 

13h10 17h30 Espaço dos Educadores  Design Thinking 1 

13h10 15h10 Lego Experience - 1ª turma Design Thinking 2 

13h10 14h40 Publicitário por um dia - 1ª turma 302 

13h10 14h40 Jogo de orçamento 202 
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13h40 15h10 Jogos de Cenários Internacionais 220 

13h40 14h40 Palestra Espaço Educadores:  Design Thinking 1 

14h10 16h 
Papo de Aluno | Ibmec Carreiras | 
CASA | CEI 

Auditório 

14h10 15h10 Oficina de Empreendedorismo 203 

15h10 15h30 Break | Espaço Gourmet Estacionamento 

15h30 17h Publicitário por um dia - 2ª turma 302 

15h30 16h30 Palestra Espaço Educadores Design Thinking 1 

16h30 17h30 

Palestra Espaço Educadores: 
Técnicas para reter à atenção do 
aluno 

Design Thinking 1 

15h30 17h30 Jogo de Negócios 215 

15h30 17h30 Lego Experience - 2ª turma Design Thinking 2 

15h30 17h30 
Arquiteto em ação (4 oficinas de 
30 min) 

Sala de Desenho Técnico 

15h30  17h30 Juri Simulado Auditório 

16h 17h30 Gringo talk 220 

Encerramento 

 

 

 

3.3.3 Política de Atendimento aos Discentes (dimensão 09) 

 O Centro Universitário Ibmec, em consonância com a legislação educacional, as 

Políticas Públicas Afirmativas e o Princípio Constitucional da Igualdade, empreedeu 

esforços e instituiriu mecanismos que garantam o acesso, a inclusão, a integração e a 

permanência de estudantes em seus cursos de qualquer nível, independentemente de 

sua condição social, econômica, cultural e étnica, quer sejam portadores de 

deficiência ou não. 

O apoio ao discente previsto e implantado institucionalmente no Curso 

contempla os programas  institucionais. 
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O programa de monitoria é uma atividade auxiliar à docência e tem como 

objetivos estimular a participação do aluno na vida acadêmica, em atividades que 

envolvam pesquisa, execução de projetos e apoio à docência. O aluno monitor é 

remunerado para o cumprimento de 4 horas semanais de dedicação. Assim, além das 

aulas com o docente da disciplina, os alunos podem desenvolver atividades juntamente 

com os monitores. Além das monitorias, a IES disponibiliza diversos professores para 

atendimento ao aluno fora do horário da aula. Os chamados OH (office hours), ou 

horário de atendimento, são pagos ao professor para que, uma vez por semana, fique à 

disposição dos alunos da disciplina por ele ministrada. Nesses momentos, o aluno pode 

tirar dúvidas e fazer exercícios. Há que se ressaltar também as oficinas de comunicação, 

língua portuguesa e de informática, colocados à disposição dos alunos sob a forma de 

aulas extras ou workshops. 

O Programa de Orientação Educacional também é oferecido pela IES. Ele surge a partir 

da ideia de que a IES deve promover ações que proporcionem novas 

aprendizagens, além de auxiliar a superação de possíveis dificuldades de aprendizagem, 

buscando novas formas de organização acadêmica e apoio às atividades escolares aos 

discentes que enfrentam dificuldades e que podem refletir em sua aprendizagem. O 

objetivo principal é possibilitar a complementação da formação acadêmica e permitir 

que o estudante consiga seu autodesenvolvimento, proporcionando conhecimentos e 

vivências que o sensibilize para a mudança de postura, de percepção de si próprio e das 

relações sociais. O atendimento aos alunos é feito por uma Orientadora Educacional, 

psicopedagoga, em sala reservada. 

Outro serviço é oferecido pelo Departamento de Carreiras, que orienta alunos de 

graduação a desenvolverem suas carreiras de forma completa, traçando metas e 

objetivos profissionais, que garantem uma trajetória com autonomia e tomada de 

decisão consciente ao longo da carreira. Com isso, potencializam-se qualificações que 

garantem ao aluno a competitividade profissional no mercado de trabalho. O 

relacionamento próximo com empresas, órgãos públicos e escritórios busca auxiliar o 

ingresso desse estudante no mercado de trabalho, em experiências efetivas e estágios, 

consolidando a formação profissional de alunos. Essa interação entre o Carreiras e o 

mercado possibilita a oferta de informações sempre atualizadas sobre processos 

seletivos e tendências nas várias áreas de estudo dos alunos e por meio do site, o aluno 

tem acesso a uma ferramenta online exclusiva que permite elaborar o currículo, 

consultar e candidatar-se às vagas no mercado de trabalho. 
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A IES viabiliza também a realização de atividades extracurriculares. O discente recebe 

financiamento da instituição para participar de eventos e congressos, relevantes para a 

complementação de sua formação acadêmica. Muitas dessas atividades 

extracurriculares são oferecidas e/ou coordenadas pelo CEI – Centro de 

Empreendedorismo Ibmec. As células do CEI abrigam as entidades estudantis – Centros 

Acadêmicos – bem como núcleos de empresas juniores, que estimulam o discente a 

empreender. 

Com o apoio de um corpo docente comprometido, o curso de Relações 

Internacionais oferta, também, ao corpo discente uma pluralidade de eventos 

acadêmicos internos, como palestras, minicursos, todos condizentes com as linhas 

propostas no PPC do Curso. 

Os órgãos de apoio aos discentes são principalmente: Secretaria, Biblioteca, 

Inspetoria, Helpdesk, Assessoria Acadêmica, o CASA (departamento que  cuida de 

Carreiras e Apoio Psicopedagógico). A IES mantém programas de bolsa e 

financiamento: PROUNI; FIES; Bolsa de Iniciação Científica. Em relação ao incentivo 

discente, a IES vem praticando a concessão de bolsas de estudo aos alunos com 

excelente desempenho acadêmico. 

Estímulos à Permanência 

A IES oferece aos alunos ingressantes, no início do semestre, oficinas de 

nivelamento que têm como objetivo trabalhar aspectos básicos de disciplinas em que 

sejam detectados problemas na formação anterior. 

A instituição desenvolve a prática de oferecer regularmente nos primeiros 

períodos, aulas de reforço aos alunos em horário diferente das aulas regulares. Além 

disso, a cada início de semestre e ao longo do curso, desenvolve atividades adicionais 

de complementação pedagógica que não estão computadas na carga horária total do 

curso. Essas atividades compreendem: curso de matemática, horário de atendimento 

regular dos professores para atendimento aos alunos e aulas de exercícios com 

monitores, entre outras. 

CASA 

É um serviço de apoio educacional  que foi criado para ser um espaço destinado a 

acolher, ouvir e orientar os estudantes quanto às possíveis dificuldades 

acadêmicas e/ou pessoais que possam surgir durante sua permanência na 

instituição. 

As políticas de ensino, pesquisa e de extensão que constam no Plano de 
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Desenvolvimento Institucional e no Plano Pedagógico Institucional estão previstas e 

sendo implantadas de maneira gradual na IES. A formação dos estudantes aponta para 

participação no meio social, com competência técnica que lhes é exigida na solução de 

problemas na área e também como cidadãos. 

Os pressupostos que guiam a política institucional consistem na (re)construção da 

dinâmica ensino/aprendizado, considerando teoria e prática. A relação com a sociedade 

se dá pela atuação do Departamento de Carreiras que se caracteriza pela articulação 

entre a Instituição e o mercado de trabalho. O corpo docente do Curso é estimulado a 

participar de eventos, para os quais recebem financiamento da Instituição. A IES investe 

na aquisição de livros e periódicos, mantendo atualizado o acervo bibliográfico e 

também na compra de computadores. 

A demanda por estágio vem aumentando e grande parte dos alunos está colocada em 

estágios extracurriculares. A atualização das ementas, conteúdos, metodologias de 

ensino e bibliografia é feita semestralmente, através de reuniões dos órgãos 

colegiados e NDE. As atividades de ensino propostas aos alunos são articuladas às 

práticas e às atividades extensivas à sociedade, através de estágios e eventos de 

responsabilidade social e profissional e trabalhos de conclusão de curso. A 

infraestrutura tecnológica, utilizando laboratórios, com acesso à Internet, facilita o 

acesso ao conhecimento prático e informações disponibilizadas, enriquecendo as 

atividades presenciais por meio de ambientes de aprendizagem digitais. 

A IES tem compromisso, periódico, com a revisão, a discussão e a análise do 

projeto pedagógico. Essa dinâmica envolve o corpo docente, discente, os funcionários e 

os dirigentes, na expectativa de melhor atender às características e às demandas 

regionais e solicita reflexão aos agentes educativos sobre as práticas cotidianas, e 

reivindica igualmente que dialoguem com o objetivo de construir parcerias inteligentes. 

Pretende-se construir e disseminar o conhecimento, favorecendo a iniciação científica, 

a fim de inserir-se na realidade dos mercados. 

A IES vem colocando em prática estratégias que são acompanhadas por meio de 

indicadores de controle e desempenho das áreas envolvidas, visando atingir suas metas 

e objetivos e especificando a organização didático-pedagógica que serve de eixo para 

um trabalho coeso, coerente, inovador e que promove a articulação das suas diversas 

ações. As atividades acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão estão articuladas além 

de envolver a participação efetiva dos Corpos Docente e Discente, tendo como 

referência a missão, os objetivos, as metas e a prática. Assim, a IES estimula a realização 
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e desenvolve projetos visando a descoberta de novas tecnologias nos segmentos em 

que atua, estabelecendo acordos com agências de fomento e financiamento de 

atividades de investigação. 

A formação de profissionais faz parte da política da IES, que pode ser traduzida em 

cultivar e estimular a atividade científica e o estímulo ao pensar crítico em qualquer 

atividade didático-pedagógica; estimular a participação dos discentes nos projetos de 

iniciação científica e pesquisa; dar continuidade ao programa de bolsas de pesquisa e 

iniciação científica, fortalecendo a participação discente; programar e promover 

eventos científicos, estimular a participação de docentes e técnicos administrativos em 

congressos, simpósios, seminários e encontros de pesquisa; promover intercâmbio com 

instituições científicas; realizar e incrementar a realização de convênios com entidades 

patrocinadoras e fomentadoras de pesquisa; formar e estimular a formação de pessoal 

em cursos de pós-graduação; manter e prover serviços de apoio indispensáveis, tais 

como biblioteca, bases de dados, documentação e divulgação científica. 

Apoio pedagógico 

O desenvolvimento dos mecanismos de ensino e aprendizagem do corpo discente será 

realizado pela Coordenação do Curso por meio da implantação de um programa de 

monitoria composto por alunos selecionados em um processo específico e orientados 

por professores; da disponibilidade de uma hora-aula extra, semanal, e da remuneração 

aos professores para orientação individual de alunos; da análise dos índices de 

aprovação/reprovação das disciplinas ministradas em cada semestre letivo; da aplicação 

e análise de questionários de avaliação dos docentes feita pelos alunos no final de cada 

semestre. 

Política de bolsa de estudo 

A faculdade oferece bolsas de estudo, integrais e parciais aos melhores colocados no 

vestibular. O aluno mantém essas bolsas ao longo de todo o curso, condicionado ao 

desempenho acadêmico satisfatório. Além disso, a instituição oferece bolsas parciais 

para o semestre seguinte aos alunos com melhor desempenho acadêmico do curso, no 

período. A renovação da bolsa está condicionada a esse mesmo critério. As diferentes 

bolsas não podem ser acumuladas. 

A instituição busca ressaltar o papel de seus agentes não na homogeneização, mas na 

valorização das diferenças para a construção de uma formação profissional ética, 

preocupada com a dinâmica e a inclusão social. Por isso, aderiu ao Programa 

Universidade para Todos (Prouni). Além de Bolsas de Monitoria, a cada semestre, a IES 
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oferece aos alunos ingressantes um percentual de desconto, em função de sua 

colocação no vestibular. 

 

Acompanhamento dos egressos 

Com a evolução dos mercados, a exigência de profissionais inseridos no contexto atual 

com o domínio das áreas humanísticas e de negócios é cada vez maior. A formação de 

um profissional completo, munido do instrumental prático necessário à vivência e ao 

sucesso profissional passa a evidenciar o papel determinante das instituições de ensino 

superior na formação dos discentes. 

Com o propósito de auxiliar e coordenar as ações que conduzem à preparação 

profissional e à inserção dos agentes potencializados do meio acadêmico, o 

Departamento de Carreiras define como objetivos: 

 Traduzir para o corpo docente e discente a visão das empresas na busca de 

novos profissionais, objetivando melhor alinhamento com as expectativas do 

mercado; 

 Ser um efetivo canal de aproximação com as empresas, contribuindo para a 

agilidade nos processos seletivos, tanto para posições de estágio como efetivas. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, o Departamento de Carreiras da 

faculdade contará com a coordenação de um profissional com vasta experiência em 

recursos humanos em empresas de grande porte. Esse profissional trabalhará na 

colocação dos alunos, buscando oportunidades de estágios e programas trainees, 

sempre alinhados com as perspectivas do mercado de trabalho. 

 

 

3.4 Políticas de Gestão (eixo 04) 

 

3.4.1 Políticas de Pessoal (dimensão 05) 

 

O Centro Universitário  Ibmec sempre tem seus docentes avaliados pelos seus alunos, 

ao final de cada semestre letivo. Ao final do primeiro semestre letivo (2018.1), foram 

contabilizadas 208 avaliações para os professores que atuam nos seus cursos, sendo 

a média geral obtida pelos docentes de 8,5. 
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AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES  DO CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMEC - SEMESTRE 

2018.1 

 

MÉDIA PROFESSORES -   8,5 

 

Adriana Ramos Costa 8,39 

Alessandra de Figueredo Porto 8 

Alexandre Silva do Espirito Santo 7,98 

Aline da Silva Novaes 8,83 

Aline Haluch 7 

Aline Lima Brandao 9,67 

Ana Claudia Duarte de Alem 0,67 

Ana Lucia Nascimento Oliveira 9,02 

Ana Luiza dos Santos Couto de Souza 8,24 

Ana Luiza Neves de Holanda Barbosa 4,21 

Ana Maria Esteves de Souza 7,98 

Ana Paula Goulart de Andrade 10 

Andre da Costa Ramos 9,21 

Andre Gustavo Dias Machado 5,17 

Andre Luis Funcke 9,3 

Andre Scucato 9,5 

Angela Fatoreli Costa 8,78 

Angela Menezes Pingo 9,78 

Antonio Eduardo Ramires Santoro 9,2 

Antonio Luis Dos Santos Lima 7,4 

Antonio Marcos Duarte Junior 6,13 

Ariana Martins de Britto 8,55 

Beatris dos Santos Goncalves 8,61 

Bernardo Braga e Silva 8,76 

Bruno D Assis Rocha 8,13 

Carla Correa Tavares dos Reis 7,73 

Carla Izolda Fiuza Costa Marshall 9,43 

Carlos Eduardo Barreiros Rebelo 8,5 

Carlos Eduardo Guerra de Moraes 9,3 

Carlos Henrique Ramos 8,97 

Christian Marie Victor Simon Dutilleux 5,5 

Christiane Itabaiana Martins Romeo 9,11 

Christiano Arrigoni Coelho 7,79 

Claudia Aguiar Silva Britto 7,79 

Claudia Ferreira Reis Concordido 8,2 

Claudia Goncalves Lopes Mendes 3 

Claudio Ulysses Ferreira Coelho 8,04 

Clayton Jones Alves da Silva 7,84 
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Cristiane Junqueira Giovannini 8,63 

Cristina Lyra Couto de Souza 8,3 

Daniel Braga Lourenco 8,41 

Daniel Bucar Cervasio 8,96 

Daniel Queiroz Pereira 8,78 

Daniela Muniz Bezerra de Melo 6,93 

Daniela Ribeiro Monteiro 8 

Danielle Goncalves Teixeira 8,24 

Debora Oelsner Lopes 9 

Decio Luiz Alonso Gomes 7,09 

Denise Vianna Nunes 9,5 

Douglas Marcelo Merquior 7,93 

Edson Ramos de Andrade 8,62 

Eduardo Aliosha Braga Bacal 3,87 

Eduardo Jose Guedes Magrani 9,9 

Eleonora Mesquita Ceia 9,66 

Eliana Pulcinelli 9,78 

Elizabeth Goraieb 8,14 

Emilio Hiroshi Matsumura 7,5 

Fabiana Crispino Santos 9,71 

Fabiano Jose Horcades Pegurier 5,71 

Fabio Rhein 9,5 

Fabio Zambitte Ibrahim 6,2 

Farlei Martins Riccio de Oliveira 4,58 

Fernanda Melo da Escossia 6,67 

Fernando Carlos Rodrigues Cortezi 7,33 

Fernando da Silva Santiago 4,96 

Fernando Nascimento de Oliveira 8,33 

Flavia Maria Zangerolame 7,91 

Francisco Carlos Malta 9,03 

Francisco Jose Umgeher Taborda 4,75 

Gabriel Godofredo Fiuza de Braganca 8,71 

Gecilda Esteves Silva 7 

Geraldo Gurgel Filho 7,67 

Getulio Nascimento Braga Junior 9,1 

Gisele Campos Neves 7,18 

Glaucio Cesar Ramos Coelho 7,57 

Guilherme Calmon Nogueira Da Gama 8,08 

Guilherme Coelho Gomes Barros 8,85 

Guilherme Lemos Sant Anna Gomes 7,74 

Gustavo Flausino Coelho 8,13 

Gustavo Henrique Wanderley de Azevedo 8,5 

Gustavo Herkenhoff Moreira 8,67 

Gustavo Silva Araujo 4 

Hamilton Massataka Kai 7,5 
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Helano Silva Eugenio de Souza 8,29 

Humberto Dalla Bernardina De Pinho 9,63 

Ivan Simoes Garcia 6,22 

Jerson Carneiro Goncalves Junior 7,32 

Jesus Domech More 8,74 

Joao Quinelato De Queiroz 9,03 

Jorgiana Melo de Aguiar Brennand 8,5 

Jose Antonio Felgueiras da Silva 8,7 

José Francisco de Carvalho Rezende 2,4 

Jose Guilherme Leitao Pinheiro 7,45 

Jose Maria Machado Gomes 8,38 

Jose Ronaldo de Castro Souza Junior 7,5 

Jose Wagner Morais de Paiva 9,11 

Joseph David Barroso Vasconcelos de Deus 8,6 

Juan Claudio Epsteyn 8,03 

Juliano da Silva Borges 7,67 

Karolyna de Paula Koppke 9,2 

Leandro Ribeiro de Lacerda 8,88 

Leonardo Paz Neves 10 

Leonardo Ribeiro Pessoa 7,59 

Lier Pires Ferreira Junior 6,41 

Luana Paula de Souza Barros 9,52 

Luciana da Cunha e Souza 8,6 

Luciana Silva Ramalho 9,32 

Luis Claudio Martins de Araujo 9,08 

Luis Fernando Filardi Ferreira 8,31 

Luis Filipe Azevedo De Oliveira 9,63 

Luis Filipe Rossi 7,31 

Luiz Carlos Gesualdi Junior 6,45 

Luiz Carlos Leal Prestes Junior 8,17 

Luiz Claudio Aguiar 8,5 

Luiz Fernando de Souza Barbieri 8,57 

Luiza Maria Oliveira da Silva 9 

Marcelo de Albuquerque e Mello 7,38 

Marcelo de Sales Pessoa 7,3 

Marcelo Gaudioso 8,17 

Marcelo Gomes Rios Filho 4,6 

Marcelo Henriques de Brito 4,42 

Marcelo Machado Costa Lima 8,79 

Marcio Eduardo Sette Fortes de Almeida 9,91 

MARCIO GONCALVES 5,14 

Marcio Monteiro Reis 6,58 

Marcius Flavio Alves Lee 10 

Marco Antonio Aniceto Vaz 8,52 

Marco Aurelio Bezerra De Melo 9,13 
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Marco Aurelio de Souza Rodrigues 9,8 

Marcos Chiabai Feghali 8,36 

Marcos Vinicius Mesquita Antunes de Figueiredo 8,24 

Maria Angela Lobao dos Santos 8,02 

Maria Augusta Soares Machado 9,4 

Mateus Franco Freire 8 

Maurice Chalom 9,64 

Mauricio Dominguez Perez 8,56 

Michele Pedrosa Paumgartten 5,72 

Modesto Guedes Ferreira Junior 8,27 

Monica Mora Y Araujo De Couto E Silva Pessoa 6,71 

Monica Vanessa Encinas Villela 8,43 

Nilseia Aparecida Barbosa 7,15 

Noemi dos Santos Rosa 9,29 

Osmani Teixeira de Carvalho Guillen 6,75 

Pablo Cezar Laignier de Souza 9,67 

Pablo de Rezende Saturnino Braga 9,46 

Palmira Maria Faria de Oliveira 5,33 

Patricia Garcia dos Santos 8,72 

Paulo Cesar Pegas Ferreira 8,27 

Paulo Emilio Vauthier Borges de Macedo 7,26 

Paulo Henrique Barbosa Pegas 8,46 

Paulo Josef Hirsch 5,83 

Paulo Ricardo Nogueira Machado 8,69 

Paulo Roberto Rocha Aguiar 8,5 

Paulo Rodrigues Fernandes Pereira 7 

Paulo Sergio Goncalves 6,78 

Pedro Henrique Veiga Chrismann 9,33 

Rafael Carvalho Rezende Oliveira 9,92 

Rafael Viola 8 

Raphael Almeida Correa da Silva 8,92 

Regina Celia Nazar Fialho 7,94 

Renan Chiabai Feghali 7 

Renata Andreoni Barboza 5,78 

Renata Barbosa Ferreira 7,74 

Renata Vilela Multedo 7,47 

Renato Salgado Mendes 9,12 

Ricardo Galdo Camelier 7,28 

Ricardo Guanabara 9,17 

Roberto de Aragao Ribeiro Rodrigues 7 

Roberto Marcos Da Silva Montezano 7,33 

Rodrigo Novinski Nunes 9 

Rogerio Borba da Silva 9,23 

Romulo Normand Correa 8 

Ronaldo Campos e Silva 9,44 
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Rosangela Maria De Azevedo Gomes 8,31 

Sander Furtado de Mendonca 8,2 

Sandra Subhi Abdala 7,38 

Sergei Vieira Silva 6 

Sergio Assis Rodrigues 9,33 

Silvia dos Reis Alcantara Duarte 9,06 

Silvino Olegario de Carvalho Neto 6,67 

Silvio Montes Pereira Dias 9,77 

Solange de Oliveira Souto 7,93 

Sonia Schlegel Costa 2,5 

Taiguara Libano Soares e Souza 8,61 

Talmo Rangel Canella Filho 7,17 

Thomas Georges Malliagros 5,61 

Tiago Sayao Rosa 8,54 

Ticianne Ribeiro de Souza 7,67 

Valdir de Jesus Lameira 7,79 

Vanessa Dias Paiva 9,55 

Veronica Lagassi 6,6 

Victor Antonio Azevedo Costa Santos 9,11 

Victor Machado da Silva 9,14 

Vitor Pires dos Santos 9 

Vivian Vicente de Almeida 7,17 

Zilmea Ferreira Ribas 6,5 

 

AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES  DO CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMEC - SEMESTRE 

2018.2 

 

Em 2018.2, foram contabilizadas 190 avaliações dos professores que atuam nos cursos 

do Centro Universitário Ibmec, sendo a média geral obtida pelos docentes de 8,1. 

 

MÉDIA PROFESSORES -   8,1 

 

Adriana Ramos Costa 8,59 

Alessandra de Figueredo Porto 6,5 

Alexandre Silva do Espirito Santo 9,22 

Aline da Silva Novaes 6,86 

Aline Haluch 9 

Aline Lima Brandao 9,2 

Ana Claudia Duarte de Alem 5,55 

Ana Lucia Nascimento Oliveira 8,63 

Ana Luiza dos Santos Couto de Souza 8,67 

Ana Maria Esteves de Souza 8,91 
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Ana Paula Goulart de Andrade 10 

Andre da Costa Ramos 8,6 

Andre Gustavo Dias Machado 7,43 

Andre Scucato 6,5 

Angela Fatoreli Costa 10 

Angela Menezes Pingo 9,8 

Antonio Eduardo Ramires Santoro 8,59 

Antonio Luis dos Santos Lima 9 

Antonio Marcos Duarte Junior 7,35 

Ariana Martins de Britto 6,45 

Beatris dos Santos Goncalves 9,33 

Bernardo Braga e Silva 9,39 

Betania Dumoulin dos Reis 9,75 

Bruno D Assis Rocha 7,5 

Carla Correa Tavares dos Reis 7,88 

Carla Izolda Fiuza Costa Marshall 9,26 

Carlos Eduardo Barreiros Rebelo 8,33 

Carlos Eduardo Guerra de Moraes 9,46 

Carlos Henrique Ramos 9,72 

Christiane Itabaiana Martins Romeo 8,88 

Christiano Arrigoni Coelho 7,79 

Claudia Aguiar Silva Britto 7,36 

Claudia Ferreira Reis Concordido 7,14 

Claudia Goncalves Lopes Mendes 5 

Claudio Henrique da Silveira Barbedo 10 

Claudio Ulysses Ferreira Coelho 8,26 

Clayton Jones Alves da Silva 7,97 

Cristiane Junqueira Giovannini 9 

Cristina Lyra Couto de Souza 7,65 

Daniel Braga Lourenco 8,4 

Daniel Bucar Cervasio 9,14 

Daniel Queiroz Pereira 9,6 

Daniela Muniz Bezerra de Melo 6,71 

Daniela Ribeiro Monteiro 7,53 

Danielle Goncalves Teixeira 9,64 

Decio Luiz Alonso Gomes 6,71 

Denise Vianna Nunes 8,25 

Douglas Marcelo Merquior 8,19 

Edson Ramos de Andrade 8,12 

Eduardo Aliosha Braga Bacal 6,86 

Eduardo Jose Guedes Magrani 9,38 

Eliana Pulcinelli 9,36 

Elizabeth Goraieb 8,79 

Emilio Hiroshi Matsumura 7,57 

Fabiana Crispino Santos 10 
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Fabiano Jose Horcades Pegurier 5,25 

Fabio Zambitte Ibrahim 6,13 

Farlei Martins Riccio de Oliveira 7,43 

Fernanda Melo da Escossia 7,33 

Fernando Carlos Rodrigues Cortezi 9,29 

Fernando da Silva Santiago 5,31 

Fernando Nascimento de Oliveira 3,75 

Flavia Maria Zangerolame 6,73 

Francisco Carlos Malta 9,38 

Francisco Jose Umgeher Taborda 7 

Gabriel Godofredo Fiuza de Braganca 8,41 

Gecilda Esteves Silva 4,11 

Geraldo Gurgel Filho 7,65 

Getulio Nascimento Braga Junior 10 

Gisele Campos Neves 3 

Glaucio Cesar Ramos Coelho 6,17 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama 8 

Guilherme Coelho Gomes Barros 6,15 

Guilherme Lemos Sant anna Gomes 7,04 

Gustavo Flausino Coelho 9 

Gustavo Herkenhoff Moreira 9,4 

Gustavo Silva Araujo 8,14 

Hamilton Massataka Kai 7,07 

Helano Silva Eugenio de Souza 7 

Humberto Dalla Bernardina de Pinho 9,13 

Ivan Simoes Garcia 6,67 

Jerson Carneiro Goncalves Junior 7,69 

Jesus Domech More 9,3 

Joao Quinelato de Queiroz 7,15 

Jorgiana Melo de Aguiar Brennand 7,67 

Jose Antonio Felgueiras da Silva 9 

Jose Augusto Ribas Miranda 9 

José Francisco de Carvalho Rezende 3,25 

Jose Guilherme Leitao Pinheiro 6 

Jose Maria Machado Gomes 9,63 

Jose Ronaldo de Castro Souza Junior 8 

Jose Wagner Morais de Paiva 9 

Juan Claudio Epsteyn 8,44 

Juliano da Silva Borges 8,5 

Karolyna de Paula Koppke 8,67 

Leandro Ribeiro de Lacerda 6,17 

Leonardo Paz Neves 9,7 

Leonardo Ribeiro Pessoa 6,75 

Leonora Roizen Albek Oliven 8,63 

Lier Pires Ferreira Junior 7,38 
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Luciana da Cunha e Souza 8,25 

Luciana Silva Ramalho 9,42 

Luis Claudio Martins de Araujo 9,44 

Luis Fernando Filardi Ferreira 8,91 

Luis Filipe Azevedo de Oliveira 9 

Luiz Carlos Gesualdi Junior 7,79 

Luiz Carlos Leal Prestes Junior 10 

Luiz Claudio Aguiar 10 

Luiz Fernando de Souza Barbieri 7,31 

Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes 8 

Luiza Maria Oliveira da Silva 9,43 

Marcelo de Albuquerque e Mello 6,44 

Marcelo Gaudioso 7,84 

Marcelo Gomes Rios Filho 4 

Marcelo Henriques de Brito 7,5 

Marcelo Machado Costa Lima 9,03 

Marcelo Vinicius Gomes da Silva 8,78 

Marcio Eduardo Sette Fortes de Almeida 9,71 

Marcio Goncalves 8,67 

Marcio Monteiro Reis 9 

Marcius Flavio Alves Lee 10 

Marco Antonio Aniceto Vaz 8,27 

Marco Aurelio Bezerra de Melo 8,71 

Marco Aurelio de Souza Rodrigues 10 

Marcos Chiabai Feghali 8,44 

Marcos Vinicius Mesquita Antunes de Figueiredo 7,87 

Marcus Vinicius Vianna Castro 8,5 

Maria Angela Lobao dos Santos 7,51 

Mateus Franco Freire 4,25 

Maurice Chalom 9,5 

Mauricio Dominguez Perez 6,73 

Melina Moreira Campos Lima 6,77 

Michele Pedrosa Paumgartten 9,47 

Mirian Martins da Motta Magalhaes 9,25 

Modesto Guedes Ferreira Junior 8,1 

Monica mora y araujo de couto e silva pessoa 6,5 

Monica Vanessa Encinas Villela 8,5 

Nilseia Aparecida Barbosa 7,4 

Noemi dos Santos Rosa 9,44 

Osmani Teixeira de Carvalho Guillen 9 

Pablo Cezar Laignier de Souza 7,5 

Pablo de Rezende Saturnino Braga 9 

Patricia Garcia dos Santos 8,04 

Paulo Cesar Pegas Ferreira 9,74 

Paulo Emilio Vauthier Borges de Macedo 7,94 
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Paulo Henrique Barbosa Pegas 9,71 

Paulo Josef Hirsch 6,9 

Paulo Ricardo Nogueira Machado 10 

Paulo Roberto Rocha Aguiar 9,23 

Paulo Rodrigues Fernandes Pereira 8,08 

Paulo Sergio Goncalves 8,27 

Pedro Henrique Veiga Chrismann 9,21 

Rafael Carvalho Rezende Oliveira 9,79 

Rafael Igrejas da Silva 6,91 

Rafael Viola 9,06 

Raphael Almeida Correa da Silva 8,8 

Regina Celia Nazar Fialho 8,6 

Renan Chiabai Feghali 5,6 

Renata Andreoni Barboza 9,07 

Renata Barbosa Ferreira 7,91 

Renata Vilela Multedo 8 

Renato Salgado Mendes 9,31 

Ricardo Galdo Camelier 7,5 

Ricardo Guanabara 8,6 

Roberto de Aragao Ribeiro Rodrigues 7,13 

Roberto Marcos da Silva Montezano 6,6 

Rodrigo Novinski Nunes 8 

Rogerio Borba da Silva 6,71 

Ronaldo Campos e Silva 9,1 

Rosangela Maria de Azevedo Gomes 8,8 

Sander Furtado de Mendonca 8,54 

Sandra Subhi Abdala 8,75 

Sergei Vieira Silva 7,85 

Silvino Olegario de Carvalho Neto 6,36 

Silvio Montes Pereira Dias 9,35 

Solange de Oliveira Souto 8,04 

Taiguara Libano Soares e Souza 9,5 

Talita de Oliveira Trindade 9,5 

Talmo Rangel Canella Filho 8,33 

Thomas Georges Malliagros 4,36 

Tiago Sayao Rosa 7,26 

Ticianne Ribeiro de Souza 8,06 

Valdir de Jesus Lameira 8,4 

Vanessa Dias Paiva 8,67 

Veronica Lagassi 7,88 

Victor Antonio Azevedo Costa Santos 10 

Victor Machado da Silva 9,9 

Vitor Pires dos Santos 9,45 

Vivian Vicente de Almeida 7,16 

Zilmea Ferreira Ribas 7,5 
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O Centro Universitário Ibmec é uma instituição acadêmica, cujos objetivos 

fundamentais são a transmissão e produção efetiva de conhecimento em um 

ambiente onde valores como verdade, transparência, integridade e ética 

predominam. Objetiva-se, portanto, a excelência em ensino, pesquisa e extensão em 

suas várias dimensões. 

Os professores do Centro Universitário Ibmec são representantes importantes da 

instituição. Como tal, espera-se que eles se comprometam a aderir integralmente 

aos valores, mantendo uma atitude cooperativa, construtiva e positiva perante seus 

pares, demais colaboradores e alunos. 

O corpo docente do Centro Universitário Ibmec é composto de profissionais com 

formação acadêmica de primeira linha, com mestrado e doutorado em sua grande 

maioria, titulação obtida em renomadas instituições nacionais e internacionais; 

comprovada experiência profissional, o que lhes garante uma atualização 

constante em suas atividades diárias, dentro e fora da sala de aula. O Grupo 

Adtalem Educacional S.A. oferece aos docentes o Programa de Apoio à 

Participação em Eventos – PAPE, que tem por objetivo apoiar docentes da 

Adtalem Brasil, com concessão de apoio financeiro, para apresentação de 

trabalhos aceitos em eventos científicos no Brasil ou no Exterior. Abaixo os 

professores que foram contemplados em 2018: 
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O Centro Universitário Ibmec investe na formação continuada de seus professores em 

cursos e pesquisas. Apoia, também, a participação de seus professores em eventos 

científicos (congressos, seminários, conferências, Workshops) patrocinando, de 

forma integral ou parcial, os gastos de viagem e inscrição nos eventos. 

Além do Corpo Docente permanente da instituição, também poderão exercer 

atividades docentes, em caráter temporário, os chamados Professores Visitantes. 

Os Professores Visitantes são professores ou profissionais destacados de outras 

instituições de ensino superior ou organizações de reputação nacional e internacional, 

convidados pela Centro Universitário Ibmec para proferir palestras, co-orientar 

monografias e dissertações, e/ou ministrar cursos em suas especialidades, como parte 

de um intercâmbio com instituições congêneres. 

O corpo de Professores Tempo Integral (TI) é parte essencial do corpo 

acadêmico do Centro Universitário Ibmec, e um dos principais responsáveis pela 

continua evolução do padrão de excelência da instituição. 

Nesse sentido, as principais atividades esperadas dos Professores TI são as de 

ensino, de pesquisa e de extensão. Espera-se também que os Professores contribuam 

em outras atividades institucionais e de extensão como organização de seminários, 

Nº IES CAMPUS CURSO DOCENTE TRABALHO EVENTO PERÍODO LOCAL

1 UniMetrocamp WydenCampinas Ciências ContábeisAlexsandro Toaldo ANÁLISE DINÂMICA DO CAPITAL DE GIRO: ESTUDO DE CASOS DO SETOR 
AGROINDUSTRIALXXVIII ENANGRAD 26/8/2017 A 28/8/2017 Brasília - DF

2 UniRuy Wyden Rio Vermelho Direito Raphael Rego Borges Ribeiro Inseminação post mortem no Direito Brasileiro; Harry Potter e o Direito CivilXXVI Encontro Nacional do CONPEDI19/7 a 21/7/2017 Brasília - DF

3 UniFavip WydenIndionópolis Psicologia Cassia Maria Rosato O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE BEBÊS DE MÃES USUÁRIAS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: VIOLÊNCIA ESTATAL CONTEMPORÂNEA13º MUNDOS DE MULHERES & FAZENDO GÊNERO 1130/7 A 4/8/2017 FLORIANÓPOLIS - SC

4 UniFanor WydenDunas direito Jose Diego Martins de Oliveira e SilvaPARA ONDE CAMINHA A DEMOCRACIA BRASILEIRA APÓS A PRIMAVERA DE 2013 E DO IMPEACHMENT DA EX PRESIDENTE DILMA ROUSEFF?VII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI BRAGA - PORTUGAL7 E 8/9/2017 Braga - Portugal

5 UniFanor WydenDunas Jornalismo Eugenia Melo Cabral Investigative journalism breaching the gender barrier in Brazilian online magazine AzMinaIAMCR 2017 16/7 A 20/7/2017 CARTAGENA - COLÔMBIA

6 UniFavip WydenIndionópolis Direito Fernando da Silva Cardoso MULHER E DEMOCRACIA NO BRASIL: SOBRE OS TRAJETOS DE COLONIALIDADE, GÊNERO E PATRIARCADO13º MUNDOS DE MULHERES & FAZENDO GÊNERO 1130/7 A 4/8/2017 FLORIANÓPOLIS - SC

7 Área1 Wyden Paralela Engenharia CivilAna Carolina Valerio Nadalini ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA VARIÁVEL INDEPENDENTE “VAGAS DE GARAGEM” NA DETERMINAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO IMÓVEL / PATOLOGIA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM AMBIENTE MARÍTIMO / O PAPEL DO ENGENHEIRO COMO PERITO JUDICIAL E OS DESAFIOS ADVINDOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) / VISTORIA CAUTELAR DE VIZINHANÇA PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVACONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA - COBREAP22/8 A 25/8/2017 FOZ DO IGUAÇU - PR

8 UniFanor WydenDunas Construção de Edifícios / Engenharia de Produção e CivilMarcella Facó Saores DESENVOLVIMENTO DE UM MARCO REGULATÓRIO – A EXPERIÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ29º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, da ABES, o 28º Encontro Técnico AESabesp e a 28ª Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente – FENASAN02 a 06 de outubro/2017 São Paulo - SP

9 UniFanor WydenDunas Psicologia Larissa Facanha de Mattos DouradoA prática de supervisão de estágio na visão analíticocomportamental: desafios e práticas de ensino e aprendizagem. A prática de supervisão de estágio na visão analítico-comportamental: desafios e práticas de ensino e aprendizagem.XXVI ENCONTRO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA E MEDICINA7/9 A 10/9/2017 Bauru - SP

10 UniFavip WydenIndionópolis Farmácia / Engenharia Civil /  NutriçãoAdriano Dias de Andrade Análise Sistemática de Metáforas: uma proposta metodológica.VI Congresso Internacional sobre Metáfora na Linguagem e no Pensamento24/10/2017 a 27/10/2017Salvador - BA

11 UniRuy Wyden Paralela Direito Julia de Barros Caribe ENSINO JURÍDICO NO BRASIL E JUSTIÇA RESTAURATIVA: NOVO PARADIGMA PARA UMA FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOSVII COLOQUIO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS14/9 A 16/9/16 Montevidéu - Uruguai

12 UniMetrocamp WydenCampinas Administração / Ciências ContábeisAntonio Moreira Franco Junior ANÁLISE DINÂMICA DO CAPITAL DE GIRO: ESTUDO DE CASOS DO SETOR AGROINDUSTRIALXXVIII Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração — ENANGRAD26 A 28/8/2017 Brasília - DF

13 UniFBV Wyden Imbiribeira Arquitetura e UrbanismoMaria Tatiana Cavalcanti FonsecaProgress  and  the  Happiness  Ideal: Materialization  of  a  Utopia  with  the  Fortified Enclave: The Case of Casa Forte 3º CONGRESSO INTERNACIONAL  MUL TIDISCIPLINAR PHI 2017: “PROGRESSO (S) - TEORIAS E PRÁTICAS”4 a 7 de Outubro de 2017 Bari - Itália

14 Ibmec-BH Funcionários Engenharia de ProduçãoMarcos Antonio de Camargos Análise da Relação entre as Expectativas Macroeconômicas Brasileiras Divulgadas no Relatório Focus e os Índices Setoriais da BM&FbovespaENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO –- XXXVII ENEGEP10/10 A 13/10/2017 Joinville - SC

15 UniFBV Wyden Imbiribeira Direito Leonardo Monteiro Crespo de AlmeidaMovimentos sociais em tempos de fragmentação política: uma abordagem entre Ernesto Laclau, Chantal Mouffe e Gilles Deleuze II Simpósio Pós-Estruturalismo e Teoria Social - Ernesto Laclau e seus interlocutores25/09/2017 A 27/09/2017 Pelotas  - RS

16 FMF Wyden Adrianópolis Psicologia Bruna Borges Visita Domiciliaria como prática de cuidades de la atencion primaria de saludVIII Conferência Internacional de Psicologia da Saúde30/10 a 3/11/2017 Havana - Cuba

17 UniFavip WydenIndionópolis Biomedicina Nathalia Joanne Bispo Cezar Perfil de expressão de microRNAs no diabetes mellitus gestacional VII WORKSHOP DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA6/11 a 7/11/2017  Ribeirão Preto - SP

18 UniMetrocamp WydenCampinas Relações PúblicasMaria Jose da Costa Oliveira CULTURA ORGANIZACIONAL PROPÍCIA ÀS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL: Possibilidades metodológicas para identificar os tipos de cultura organizacionalXV Congresso IBERCOM 16 a 18/11/2017 Lisboa - Portugal

19 UniFanor WydenDunas jOrnalismo Paulo Junior Silva Pinheiro A epidemia zika vírus e o jornalismo científico: uma análise de reportagen s do jornal O Povo15º Encontro Nacionalde Pesquisadores em Jornalismo8 a 10 de novembro de
2017São Paulo-SP

Ibmec-BH Funcionários Engenharia Denise Maciel de Almeida Diniz Metodologia para fixação de carcaças de 
mexilhão dourado na confecção de modelos 
físicos XII LATIN AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION (CLAGTEE 2017)12 a 15/1/22017 Mar Del Planta - Argentina

21 Facimp Wyden Kubitschek Pedagogia / 

Sistemas de 

Rosana Jucara de Souza Reis ISOLAMENTO  

SOCIAL,  

IV CONGRESSO 

LUSÓFONO DE 

23/11 A 23/11/2017 São Paulo - SP

22 UniFavip WydenIndionópolis  Arquitetura e 

Urbanismo

Carolina da Fonseca Lima 

Brasileiro

DA CONSERVAÇÃO 

DOS ESPAÇOS DE 

ArquiMemória 5 – 

Encontro Internacional 

27/11 a 1/12/2017 Salvador - BA

23 Facimp Wyden Kubitschek Enfermagem Yara Naya Lopes de Andrade 

Goiabeira

EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE PARA 

13º Congresso 

Internacional Rede Unida

30/5 a 2/6/2018 Manaus - AM

24 UniFBV Wyden Imbiribeira Jornalismo Cecília Almeida Rodrigues Lima CONFRONTING 

HATE: FANDOM 

Fan Studies Network 

2018 Conference

29/6 a 30/6/2018 Gales - Inglaterra

25 UniFavip WydenIndionópolis Engenharia de 

Produção / 

Morgana Giorgia Costa dos 

Santos

Análise de perdas 

em sobrepeso de 

Simpósio Nacional de 

Engenharia de Produção - 

23/5 a 25/5/2018 Salvador - BA

26 UniFavip WydenIndionópolis Psicologia Mirela Dantas Ricarte Caracterização da 

clientela atendida 

XIII Encontro Mineiro de 

Avaliação Psicológica

2/5 A 5/5/2018 Belo Horizonte-MG

27 UniFanor WydenDunas Administração 

/ Ciências 

Dante Baiardo Cavalcante Viana 

Júnior

Mandatory 

Adoption of IFRS 

XVIII USP International 

Conference in Accounting 

25/07/2018 São Paulo - SP

28 Ibmec Barra Direito Pedro Henrique Veiga 

Chrismann

The expression of 

normativity

EXPERIMENTAL AND 

NATURALISTIC 

4/6 a 6/6/2018 Bochum - Alemanha

29 Ibmec Barra Administração 

/ Relações 

Marcelo Henriques de Brito Framework  for  

Debating Finance  

VI Encontro  de  Ensino  e 

Pesquisa  em  

26/5 A 28/5/2018 Porto Alegre - RS

30 UniRuy Wyden Paralela Direito JESSICA FONSECA TELES A PROIBIÇÃO DO 

VÉU INTEGRAL NA 

Desafios do Diereito no 

Século XXI

19/5 a 23/5/2018 Braga - Portugal

31 Faci Wyden Batista CamposDireito Diego Fonseca Mascarenhas ANÁLISE DOS 

JULGADOS DA 

XXVII Encontro Nacional 

do CONPEDI

13/6 a 15/6/2018 Salvador - BA

32 UniFanor WydenDunas Direito Jose Diego Martins de Oliveira e 

Silva

ENSINO JURÍDICO 

BRASILEIRO E 

XXVII Encontro Nacional 

do CONPEDI

13/6 a 15/6/2018 Salvador - BA

33 Ibmec Barra Jornalismo / 

Publicidade/E

Francisco Carlos Malta Da palavra para 

imagem: o 

Conferência 

Internacional de Cinema

25/7 A 29/7/2018 Avanca - Portugal

RELAÇÃO DOS APROVADOS NO PAPE - 2017.2-2018.1
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participação em   comitês, participação de bancas de seleção etc. 

Os professores são contratados segundo o regime das leis trabalhistas, 

observados os critérios descritos a seguir. A admissão de Professores é feita mediante 

seleção de títulos, entrevistas e seminários, e procedida pelo Coordenador do curso. 

Os regimes de trabalho do Corpo Docente são: Tempo Integral (TI), Tempo Parcial 

(TP) e Horista. 

Os Professores TI e TP são parte essencial do corpo acadêmico da Instituição e 

colaboram na organização acadêmico-administrativa do curso, assumindo 

supervisões de estágio, atividades complementares (PEX – Programa de 

Experiência), orientação de monografia. 

O Centro Universitário Ibmec também dá apoio à formação científica, técnica e 

cultural dos funcionários em eventos internos e externos, consoante solicitações, 

afinidade com sua atuação e disponibilidade orçamentária; disponibiliza recursos para 

que realizem cursos de Graduação e/ou Pós-Graduação, bem como oferece bolsas 

de estudos para seus dependentes legais, nos cursos que oferece. 

Manter profissionais comprometidos com o crescimento e o aprimoramento 

contínuo, que contribuam para o desempenho de suas atividades profissionais e 

realização pessoal, é o objetivo do Centro Universitário Ibmec. 

A admissão é feita mediante E d i t a l e p r o v a s d e seleção, baseadas em títulos, 

entrevistas e/ou seminários, conduzida pelo Coordenador, apoiado por outros docentes 

e submetida à aprovação da Reitoria e Pró-Reitorias. 

Os docentes também participam dos Colegiados dos cursos, procurando 

desenvolver competências, habilidades e conhecimentos profissionais definidos nos 

projetos acadêmicos e nas Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como a curiosidade 

intelectual, o senso crítico, a capacidade analítica, a habilidade de expressão e os 

valores da instituição em todas as atividades. 

O Centro Universitário Ibmec sempre tem seus docentes avaliados por curso, ao final 

de cada semestre letivo. 

O IDEA (Índice de Desempenho Acadêmico) é o centro do modelo de avaliação de 

desempenho docente. É um índice apurado semestralmente, gerado pelo resultado de 

03 componentes, cada um com um peso no resultado. São eles: 

 

a) Avaliação institucional feita pelo aluno (I1) – peso 50%; 

b) Avaliação de desempenho do professor feita pelo coordenador de curso 
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(I2) – peso 30%; 

c) Produção Acadêmica (I3) – peso 20%. 

Após o cálculo da nota IDEA o professor será ranqueado com todos os demais 

professores da IES. Conforme a sua posição no ranking ele será classificado em uma das 

categorias de desempenho, seguindo uma curva forçada. O IDEA é o indicador utilizado 

para participação em premiações e no programa de carreira Academic Star´s: 

 2As consecutivos - Academic Stars 

 4As consecutivos - Gold Academic Star´s 6As consecutivos - Diamond 

Academic Stars 

 

Academic Stars 

Todos os anos, a Adtalem Brasil realiza um grande evento chamado Academic Stars 

para reconhecer os colaboradores que mais se destacaram no ano anterior pela 

excelência na entrega de resultados e que representam os valores TEACH em nossas 

instituições. Os homenageados de todas as instituições do grupo ganham uma viagem 

nacional com tudo pago, e todos os anos é escolhido um lugar diferente no Brasil. 

Durante este evento, os participantes têm a oportunidade de fazer uma imersão na 

cultura da Adtalem através de palestras, momentos de lazer e integração. E para 

encerrar o evento com chave de ouro, a Adtalem  Brasil os presenteia com uma linda 

noite de solenidade.Os professores são premiados uma vez por ano, a premiação 

referente ao ano de 2018 será em setembro de 2019. Em 2018, foram 24 os 

colaboradores do Centro Universitário Ibmec premiados, com base no seu 

desempenho de 2017. 

 

Aline da Silva Novaes 

Ana Paula Goulart de Andrade 

Andre da Costa Ramos 

Antonio Marcos Duarte Junior 

Carlos Henrique Ramos 

Eleonora Mesquita Ceia 

Francisco Carlos Malta 

Gabriel Godofredo Fiuza de Braganca 

Alexandre Silva do Espirito Santo 

Angela Fatoreli Costa 

Carla Izolda Fiuza Costa Marshall 

Eliana Pulcinelli 

Joseph David Barroso Vasconcelos de Deus 
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Jose Maria Machado Gomes 

Maurice Chalom 

Leandro Ribeiro de Lacerda 

Patricia Garcia dos Santos 

Marcio Gonçalves 

Victor Antonio Azevedo Costa Santos 

Pablo Cezar Laignier de Souza 

Pablo de Rezende Saturnino Braga 

Rafael Carvalho Rezende Oliveira 

Tiago Sayao Rosa 
 

 

As categorias de premiação que contemplam o Evento Academic Stars são 

divididas em 

 

Teach Stars 

 

O TEACH Stars é uma premiação com foco nos colegas não docentes. Ela 

reconhece as contribuições extraordinárias desses profissionais na prática dos valores 

TEACH, demonstrados de forma consistente em ações e comportamentos diários. 

Qualquer colega que tiver mais de um ano em uma de nossas instituições é elegível a 

esta premiação, desde que seja indicado por outro colega e validado pelo gestor da área. 

A escolha final dos nomeados é feita pela Diretoria da Adtalem Brasil, com base 

nos exemplos apresentados em cada indicação 

 

Teach Award 

 

O Teach Awards é uma premiação internacional de reconhecimento profissional de 

integridade, dedicação e excelência. São elegíveis os colaboradores indicados pela 

diretoria do corpo administrativo e acadêmico. A premiação é bianual e ocorre nos 

Estados Unidos em local definido pela Adtalem Education Group. 

Nossas ferramentas de avaliação de desempenho prevêem que cada gestor possa 

planejar e acompanhar um plano de melhoria para cada funcionário. Este plano de 

melhoria, por exemplo, pode incluir aprimoramento de habilidades específicas ou, até 

mesmo, formação de longo prazo. 

O estímulo para o alcance das metas se dá tanto na objetividade da ferramenta e na 
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gestão dela, através de acompanhamentos quanto na nota final. Como resultado, 

temos um plano de desenvolvimento semestral e por metas de todos os funcionários, 

informações sobre evolução em carreira (quem está apto a novos desafios, pronto para 

ser promovido ou ainda tem interesse em mudar de área). Os objetivos individuais são 

acompanhados e podem ser modificados de acordo com ''mudanças de rota" no 

direcionamento. A instituição estimula os estudos, proporcionando bolsas a seus 

funcionários na graduação, pós-graduação e mestrado. “Treinamentos In Company” e 

investimento em cursos específicos também fazem parte da política de estímulo e 

aperfeiçoamento do corpo técnico• administrativo. 

Nesse sentido, destacam-se o PFG (Programa de Formação de Gestores) e o Projeto 

Mandacaru 

 

Programa de Formação de Gestores-PFG 

 

Cultivamos genuína e constante preocupação com a capacitação e 

desenvolvimento de nossos colaboradores, o que permitiu a criação do “Programa de 

Formação de Gestores” – PFG, que, além de desenvolver competências gerenciais, ainda 

atua como catalizador para as oportunidades de carreira dentro da empresa. 

O programa é formado por 05 módulos independentes realizados de forma online, 

totalizando 160 horas e média de dois anos de duração. Aqueles que concluírem todos 

os módulos receberão certificado de conclusão e serão convidados a participar do 

Módulo de Liderança, realizado no formato presencial. 

Os 5 módulos são: 

 

 Gestão de Pessoas; 

 Finanças; 

 Operações; 

 Estratégia & Marketing; 

 Acadêmico. 

 

A participação no Programa de Formação de Gestores é gratuita e totalmente 

voluntária, permitindo que todos os colaboradores (administrativo e acadêmico) 

possam participar, desde que possuam ensino superior completo. 
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Programa Mandacaru 

Através de atividades realizadas nas formas on-line e presencial, os participantes são 

convidados a discutirem temas propostos pelo corpo docente do grupo, que são de 

relevância para atuação profissional. 

 

O Programa Mandacaru possui ainda como diferencial o reconhecimento daqueles que 

se envolvem tanto na indicação de temas e atividades pedagógicas, como na 

participação nas oficinas e realização de atividades propostas. Ao realizar cada uma 

dessas ações, o participante poderá receber pontos que dão direito a prêmios 

distribuídos ao final de cada período. 

Regulamento 

1) O Mandacaru é um programa de capacitação e certificação aberto a todos 

os docentes. Os participantes, dependendo de sua participação, recebem 

"pontos" e/ou "mandacarus". 

2) A participação no Programa Mandacaru é voluntária, mas para ter acesso ao site 

que o gerencia, é preciso ter sido convidado por um docente já participante do 

programa. 

3) A base do Programa consiste em realizar determinadas "tarefas" e, em 

seguida, submetê-las à apreciação dos demais participantes em um local 

denominado "Arena". 

4) Uma tarefa é considerada como cumprida quando pelo menos metade das 

avaliações realizadas pelos pares for considerada como "positiva", num mínimo 

de três avaliações, das quais uma de outra instituição. 

5) Para cada tarefa cumprida, o docente receberá um "mandacaru". Tanto mais 

tarefas forem cumpridas, mais mandacarus serão acumulados pelo 

participante. A quantidade de mandacarus obtidos será exibida no perfil do 

docente, no âmbito do Portal. 

6) Além de mandacarus, os participantes do Programa podem acumular 

"pontos", conforme a tabela abaixo: 

 

Pontuação positiva 

 

Ao depositar uma tarefa na Arena, valendo apenas a primeira de cada 

 Ao ter uma avaliação positiva 
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 Ao ter uma tarefa aprovada 

 Quando outra pessoa aceitar o convite para participar do Mandacaru 

 Ao participar de um evento do Mandacaru 

 Ao avaliar uma tarefa de outro colega 

 

Pontuação negativa 

 Taxa mensal de participação 

 Ao ter uma avaliação negativa 

 Ao avaliar a tarefa de um colega fora dos critérios do Mandacaru 

 O valor de cada ponto consta de uma tabela própria 

 

1) Atividades presenciais, como palestras, aulas e debates, poderão ocorrer 

em determinadas datas. A participação nessas atividades poderá gerar pontos 

no programa, mas não implica no recebimento de mandacarus. Esses só podem 

ser obtidos através do cumprimento de tarefas, nos moldes desse 

regulamento. 

2) Os pontos obtidos no Mandacaru dão direito a prêmios que serão distribuídos ao 

final de cada período. Após a atribuição dos prêmios, todos os pontos são 

zerados e começa novo período. Já os mandacarus obtidos pelo cumprimento 

das tarefas não prescrevem, ou seja, continuam sempre com aqueles que os 

conquistaram. 

3) Casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela Diretoria de 

Planejamento e Ensino.  
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Mandacaru Pontuação por IES Adtalem Brasil 

 

Evolução da Participação no Mandacaru 

Professores   2018.1 2018.2 

Todas as IES   1.920 1998 

Área1 Wyden   86 86 

Faci Wyden   93 98 

Facid Wyden   158 153 

Facimp Wyden   96 110 

FMF Wyden   117 123 

Ibmec   108 199 

Ibmec-BH   89 89 

Ibmec-SP   43 28 

UniFanor Wyden   237 229 

UniFavip Wyden   272 258 

UniFBV Wyden   180 187 

UniMetrocamp Wyden   185 170 

UniRuy Wyden  271 264 

Wyden SP    6 

Participação Total   2018.1 2018.2 

Todas as IES   72,9% 67,3% 

 

 

Resumo de Participação no Mandacaru 
  

Curso Professores Participação Total 

Total 132 35,6% 

Administração – Barra 23 52,2% 

Arquitetura e Urbanismo 8 25,0% 

Ciências Econômicas - Barra 20 35,0% 

Design (Bacharelado) 3 33,3% 

Direito 23 60,9% 

Engenharia Civil 10 20,0% 

Engenharia de Produção 21 28,6% 

Engenharia Mecânica 9 22,2% 

Jornalismo 20 30,0% 

Publicidade e Propaganda 30 20,0% 

Relações Internacionais 16 12,5% 

Total 134 41,0% 

Administração – Centro 26 30,8% 

Ciências Contábeis – Centro 22 36,4% 

Ciências Econômicas - Centro 25 32,0% 

Direito 62 53,2% 

Relações Internacionais 22 36,4% 
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Funcionários do Corpo Técnico e Administrativo 

O corpo técnico-administrativo possui formação adequada às suas funções e 

experiência necessária ao atendimento com qualidade das demandas dos diversos 

setores da instituição. 

A instituição tem uma política anual de avaliação de seus funcionários por seus 

gestores. Trata-se de uma avaliação transparente que tem como premissa servir 

como critério de investimento em desenvolvimento e apoiar o processo de 

movimentação interna e promoções. 

Recrutamento Interno- privilegiamos a contratação de profissionais da casa em 

diversas carreiras, dando oportunidade de desenvolvimento e alternativas de carreira. 

No entanto, devido ao seu caráter inclusivo, a instituição realiza a contratação de 

funcionários portadores de necessidades especiais. 

A promoção dos funcionários é feita mediante a indicação do gestor direto e 

segue uma política interna que está baseada na avaliação periódica do desempenho. 

Os processos seletivos passam por fases de análise de currículos e avaliação de 

desempenho, quando feito para profissionais da própria instituição, por testes 

específicos (quando necessários) e por entrevistas. Toda mobilidade decorre em 

função de mérito, baseada nas necessidades organizacionais, a partir de avaliação de 

desempenho. 

O corpo técnico-administrativo é gerenciado pelo Modelo de Cargos e Salários 

e pelas políticas de recursos humanos, buscando contratar funcionários 

habilitados para cada função, com perfis que se integrem à sua missão, aliados 

a experiências e habilidades nas tarefas que irão desempenhar. Os funcionários 

recebem vale• transporte, vale refeição/alimentação, plano de saúde, 

odontológico e farmacêutico. 

 
 

3.4.2 Organização e Gestão da IES (Dimensão 06) 

 

As atribuições dos Colegiados de Cursos e dos Núcleo Docentes Estruturantes em 

2018: 

 

Colegiado de Curso 

De acordo com o Regimento da IES, o Colegiado de Curso é um órgão deliberativo e 
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consultivo, de natureza acadêmica, que tem por finalidade planejar e avaliar as 

atividades acadêmicas no âmbito do curso, acompanhar a implementação do Projeto 

Pedagógico do Curso e discutir temas relacionados a este. 

Fazem parte do Colegiado, segundo  Artigo 17 do Estatuto do Centro 

Universitário Ibme: 

 

I - pelo Coordenador do Curso, seu Presidente; 

 

II - por 6 (seis) a 10 (dez) professores escolhidos entre os docentes 

que lecionam as disciplinas que compõem a matriz curricular do curso; 

 

III - por um representante do Corpo Discente. 

 

§1º - Os membros referidos no item II serão designados pelo Reitor, 

com mandato de 2(dois) anos, podendo haver recondução. 

 

§2º - O representante referido no item III será eleito pelo corpo 

discente do Curso, em pleito convocado pelo Diretório Acadêmico ou 

equivalente, ou na inexistência pelo Reitor, para mandato de um ano, 

podendo haver recondução. 

 

§3º - Os membros referidos nos parágrafos 1º e 2º serão indicados 

entre os membros dos corpos docente e discente, dos cursos 

oferecidos nas modalidades presencial ou a distância. 

 

Segundo o Artigo 18 do Estatuto do Centro Universitário Ibmec, compete ao 

Colegiado de Curso: 

I – coordenar e supervisionar os planos de trabalho e atividades 

desenvolvidos pelo coordenador de curso; 

 

II – emitir parecer opinativo, semestralmente, sobre o calendário 

acadêmico proposto pelo Reitor; 

 

III – emitir parecer sobre proposta de programas de pesquisa e 
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extensão, no âmbito do respectivo curso; 

 

IV - emitir parecer sobre o Projeto Pedagógico do Curso; 

 

V – emitir parecer sobre o Regulamento de Estágio Curricular 

Supervisionado e do Trabalho de Conclusão de Curso, quando 

houver; 

 

VI- sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento 

das atividades acadêmicas e serviços da Instituição; 

 

VII- promover a avaliação do curso; 

 

VIII - deliberar sobre aproveitamento de estudos e de 

adaptações ao currículo do curso, mediante requerimento dos 

interessados; 

 

IX - colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua 

atuação; 

 

X - constituir comissões específicas; 

 

XI - exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem 

delegadas pelos demais órgãos colegiados. 

 

O Presidente do Colegiado, quando julgar conveniente, poderá convidar para 

comparecer às reuniões, com direito a voz, dirigentes de órgãos  suplementares, 

complementares, coordenadores de outros cursos e outros especialistas em assuntos a 

serem deliberados. 

O funcionamento do Colegiado dos Cursos estão regulamentados e 

institucionalizados e consideram os aspectos de representatividade dos segmentos, 

periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões. Cada curso 

Centro Universitário Ibmec possui um Colegiado de Curso,convocado  pelo 

Coordenador de Curso, na condição de seu presidente, que atuará como secretário das 
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reuniões e pelos docentes que ministram disciplinas da matriz curricular do Curso, no 

exercício de suas funções. 

O Reitor do Centro Universitário Ibmec também é convidado a participar das reuniões 

de Colegiado de Curso. Em função da pauta das reuniões, representantes 

discentes também são  convidados a participar das reuniões de Colegiado do Curso. 

O Colegiado de Curso é atuante e se reúne ordinariamente duas vezes por 

semestre, podendo, a critério de seu presidente, reunir- se extraordinariamente, 

sempre que necessário. 

Das reuniões do Colegiado são lavradas as respectivas Atas, que devem ser 

assinadas por todos os presentes na própria sessão ou na sessão seguinte àquelas em 

que forem aprovadas, devendo ser anexadas ao Livro de Atas e transmitidas, com 

caráter normativo, aos integrantes do Curso, consoante ás diretrizes gerais Centro 

Universitário Ibmec. 

Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) um órgão consultivo composto por 

docentes do curso responsáveis pela concepção do Projeto Pedagógico do Curso, bem 

como sua consolidação e atualização contínua, conforme recomendam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. Reúnem-se regularmente para discutir e refletir questões ou 

atividades ao longo do semestre, bem como zelar pelo cumprimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) e estimular o desenvolvimento de estratégias de caráter 

interdisciplinar ligadas tanto à pesquisa quanto ao mercado profissional. 

De acordo com regulamento próprio, com o Regimento Interno da IES e consoante à 

Resolução CONAES no. 01, de 17 de junho de 2010, o NDE é composto por um mínimo 

de 5 professores pertencentes ao corpo docente do curso, sendo todos eles contratados 

em regime de trabalho de tempo parcial ou integral (pelo menos 20% em tempo 

integral) e pelo menos 60% deles com titulação acadêmica obtida em programas de pós- 

graduação stricto sensu. Periodicamente, há uma renovação parcial dos integrantes do 

NDE, de modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso. Ver 

constituição do NDE no Apêndice). 

São atribuições do NDE, entre outras atividades: 

1) Coordenar a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a sua 

atualização; 

2) Rever e atualizar constantemente o perfil do egresso do curso; 

3) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular do curso, sempre que 
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necessário; 

4) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

5) Promover a integração horizontal e vertical das atividades desenvolvidas no 

curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

6) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs); 

7) Propor formas de incentivo ao desenvolvimento de práticas de extensão e 

linhas de pesquisas relacionas ao curso. 

 

Em termos de organização acadêmica, vale destacar que o processo de registro 

acadêmico do Centro Universitário Ibmec é informatizado, sendo facilmente 

acessado por alunos e professores da IES. Na interface de discentes o aluno consegue 

visualizar as seguintes informações: 

a) Grade curricular de seu curso; 

b) Histórico escolar; 

c) Quadro de horários; 

d) Frequência; 

e) Notas nas atividades avaliativas; 

f) Emissão de 2º via de boleto; 

g) Conteúdo programático por disciplina, bibliografia, conteúdo ministrado 

por disciplina, e arquivos e links referente às disciplinas em que se encontra 

matriculado; 

h) Calendário; 

i) Quadro de avisos. 

 

Além dessas informações, o aluno pode utilizar o sistema acadêmico para 

realizar de maneira rápida e segura diversos requerimentos online, a saber: 

a) 2º via de Diploma; 

b) Alteração de dados cadastrais; 

c) Alteração do responsável Financeiro; 

d) Antecipação de Disciplinas; 

e) Análise para cursar disciplinas em intercambio; 

f) Assistência  pedagógica domiciliar; 

g) Atualização de Endereço para cobrança; 

h) Cancelamento de matricula; 
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i) Colação de grau especial; 

j) Declaração com data de conclusão do curso; 

k) Declaração de Autorização/reconhecimento de curso; 

l) Declaração de Conclusão do curso; 

m) Declaração de Matrícula; 

n) Declaração de sub-judice; 

o) Dispensa de disciplinas; 

p) Justificativas de Faltas; 

q) Mudança de curso; 

r) Trancamento de Disciplina; 

s) Trancamento de Semestre; 

t) Retificação de Matricula; 

u) Validação para cursar disciplina Isolada em outra IES. 

 

Todas as solicitações de requerimentos on-line são confirmadas por e-mail e são 

repassadas eletronicamente para a coordenação, ou outro setor responsável, para 

análise. As decisões (deferimentos ou indeferimentos) são informadas aos alunos 

também por e-mail, sendo que eles podem ser informados da necessidade de 

comparecimento à secretaria para entrega de documentação, quando for o caso. 

No que se refere à interface dos professores com o sistema, é possível a 

publicação de arquivos (conteúdo programático, bibliografia, conteúdo ministrado por 

aula, arquivos e links referentes às disciplinas que ministra), bem como a visualização 

do quadro de horários e calendário. 

A atualização da frequência dos alunos é feita on-line, diariamente nos 

computadores instalados nas salas de aula, sendo automaticamente inserido no 

sistema, o mesmo acontecendo com notas de atividades avaliativas. 

Finalmente, os professores conseguem imprimir relatórios de notas e frequência 

para cada uma de suas turmas/disciplinas. 

 

3.4.3 Sustentabilidade Financeira (dimensão 10) 

Os balanços anuais do Grupo Educacional lbmec S/A são auditados e divulgados 

conforme exigências legais. Anualmente a instituição elabora os orçamentos das 

unidades, que são rigorosamente aplicados e controlados, respeitando-se a 

autonomia de cada projeto. 
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3.5 Infraestrutura física (eixo 05) 

3.5.1 Infraestrutura física (dimensão 07) 

O Centro Universitário Ibmec funciona em duas unidades: uma no Centro, situada à 

Avenida Presidente Wilson, 118, e sua sede  na Barra da Tijuca, à Av. Armando 

Lombardi, 490. 

A unidade Centro, um prédio de 11 andares, conta com quatro modernos 

elevadores, uma biblioteca de 400 metros, auditório de 120 lugares, seis pavimentos 

de sala de aula, com mais de 50 modernas salas totalmente informatizadas. Nele são 

ofertados os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia,  Direito e 

Relações Internacionais. 

O prédio na Barra da Tijuca, onde funcionam os cursos de Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Economia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 

Engenharias Civil, Mecânica e de Produção e Relações Internacionais, conta com 36 

salas de aula, 1 auditório, 1 estúdio de áudio, 1 estúdio de fotografia/filmagem, 2 ilhas 

de edição, 2 salas Design Thinking, 1 sala dos professores e 11 laboratórios, além de 

biblioteca e espaço para convívio e alimentação. 

Todas as salas de aula contam com recursos audiovisuais (projetor multimídia fixo e 

computador com acesso a Internet), ramal telefônico, são climatizadas e com 

controle individual de temperatura e estão equipadas com quadros brancos, telas de 

projeção retráteis e carteiras estofadas com prancheta frontal, proporcionando o 

conforto e funcionalidades adequadas aos alunos e docentes. Os ambientes são de fácil 

acesso aos cadeirantes, seja por meio de rampa ou elevadores. Recursos de áudio estão 

disponíveis de forma permanente em algumas salas de aula; 

Além das salas de aula, a instituição conta com pequenas salas de estudo, 

quando solicitado tarefas em equipe e discussões sobre os casos. A infraestrutura 

passa por aprimoramentos constantes, com a realização de serviços de 

manutenção preventiva e, se for o caso, reforma e pintura, visando oferecer o que há de 

mais moderno e adequado às atividades acadêmicas e pedagógicas. 

A quantidade de laboratórios de informática atende às especificidades das 

metodologias de ensino do Centro Universitário Ibmec. 

Condições de acesso para portadores de necessidades especiais. 

Todas as instalações atenderam ao projeto de acessibilidade e aos portadores de 
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necessidades especiais. Em novembro de 2017 deu-se início a um projeto de 

expansão do andar térreo para ampliação de salas de aula, área de convivência 

de alunos e professores que foi concluído em  abril de 2018, necessitando agora 

de aprovação do Corpo de Bombeiros para serem ocupadas. 

 

Infraestrutura e segurança 

O prédio possui equipe de vigilância 24 horas por dia, além de sistema de segurança 

informatizado, com monitoramento dos principais ambientes, através de câmeras. Além 

disso, conta com sistema de identificação de todos os visitantes, alunos e funcionários. 

 

Instalações sanitárias 

Todos os andares, das duas unidades, são dotados de instalações sanitárias 

adequadas e com serviço de limpeza das 06h às 22h30 

 

Biblioteca 

As Bibliotecas do Centro Universitário Ibmec localizam-se no térreo dos edifícios, 

tanto no Centro quanto na Barra. O conceito de Biblioteca  adotado ultrapassa a 

noção mais antiga de ser apenas um local de empréstimo de livros: ela é um serviço 

oferecido ao cidadão, que deve estar além de suas expectativas, oferecendo 

qualidades e facilidades. 

O objetivo geral da biblioteca do Centro Universitário Ibmec é adquirir, processar, 

armazenar e disseminar a informação, buscando sempre desempenhar papel de 

destaque e excelência na prestação de serviços, disponibilizando com qualidade, 

facilidade e agilidade todo seu acervo. Para tanto, utiliza as tecnologias da informação 

para otimizar seus serviços, de forma a proporcionar maior interatividade entre usuário 

e Biblioteca. 

A infraestrutura das duas bibliotecas é excelente, contando com salas de estudo 

em grupo, cabines para estudo individual e computadores  para consulta de acervo. 

Todo o acervo encontra-se informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 

A formação do acervo é feita tomando-se como ponto de partida a bibliografia 

indicada pelos docentes e referenciada pelo NDE em cada disciplina dos cursos 

ministrados na instituição, sendo que a IES procura oferecer uma proporção de 

exemplares da bibliografia básica para cada turma que possibilite o pleno 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. 
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Aa bibliotecas do Centro Universitário Ibmec têm automação completa. A IES utiliza 

um software de gerenciamento de Bibliotecas, tendo como objetivo a 

modernização dos serviços de informação prestados. Além da agilidade na efetuação 

do empréstimo, os usuários poderão, através do site da Biblioteca, consultar seu status 

(livros pendentes, data de devolução, reservas, etc.). A escolha do sistema foi feita 

através de estudos e avaliações de vários softwares próprios para bibliotecas, levando 

em consideração a plataforma computacional e a realidade da instituição, além da 

experiência de outras bibliotecas. 

A formação do acervo é feita tomando-se como ponto de partida a bibliografia 

indicada pelos docentes e referenciada pelo NDE em cada disciplina dos cursos 

ministrados na Instituição. 

É extremamente importante que os alunos tenham acesso a bibliografias 

recentes, que espelhem novas diretrizes do mundo dos negócios. Essa é uma 

importante fonte de informação e atualização para o profissional, independentemente 

de sua área de atuação. 

Acreditando nisso, o Centro Universitário Ibmec firmou parcerias com novas bases 

de dados que tornam disponíveis informações sobre e possibilitam o acesso a 

variados índices e artigos constantes nas mais importantes revistas acadêmicas do 

mundo. 

Enfim, antecipando-se às necessidades de seu público, o Centro Universitário Ibmec 

procura oferecer educação superior de alto padrão em suas áreas de atuação: 

Administração, Engenharia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, 

Relações Internacionais e Economia. 

 

3.5.2 Pesquisa Institucional do ano de 2018: Resultados (3.5Análise dos 

dados e das informações) 

 

Pelos resultados da pesquisa institucional, percebeu-se que, apesar dos níveis de 

satisfação dos alunos serem positivos, há necessidade de realizar investimentos para 

melhoria de atendimento e de infraestrutura. As tabelas apresentadas neste relatório 

refletem os resultados obtidos pela aplicação dos instrumentos de avaliação 

institucional, com as respectivas médias para cada item, nos dois semestres do ano de 

2018: 2018.1 e  2018.2. 

No que diz respeito à avaliação dos professores, verifica-se que a nota média dos 
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docentes na avaliação dos alunos, 8,5 em 2018.1 e 8,1 em 2018.2, é bastante 

positiva. Na percepção dos alunos, a qualidade do trabalho dos professores é um 

diferencial da nossa IES. 

No que diz respeito à pesquisa de engajamento, os resultados do processo de 

criação dos grupos e debate das prioridades entre seus membros, o FOCUS GROUP 

descrito neste relatório apontou melhorias que também aparecem nesse relatório e que 

estão em período de implementação neste momento na  IES, podemos citar a 

criação do programa de temas e professores responsáveis pelo Mandacaru, 

onde hoje existe uma troca de experiências em momentos de desenvolvimento 

entre os professores e também o mini guia do Plano de Carreira Docente que 

está sendo finalizado para que seja entregue aos professores. As demais ações 

estão sendo desenvolvidas e discutidas para implementação no primeiro 

semestre letivo de 2019. 
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4 Considerações finais (3.5 Ações com base na análise) 

A orientação fornecida pelo INEP para a elaboração do relatório de Autoavaliação pelas 

Instituições de Ensino Superior permitiu à CPA, diante dos resultados obtidos, 

identificar as fragilidades e as potencialidades do Centro Universitário Ibmec. 

Destacamos que os resultados apurados na avaliação foram gerados, 

consolidados e divulgados sendo, em seguida, encaminhados aos Coordenadores dos 

Cursos, que, por sua vez, os divulgaram e debateram com o corpo docente e 

discente, assim como junto ao corpo técnico administrativo. 

O objetivo foi apresentar os pontos a serem melhorados, ratificando os pontos 

fortes. Os professores mais bem avaliados foram homenageados e premiados ao final 

de cada período letivo. Essa atitude demonstra o foco do Centro Universitário 

Ibmec em, constantemente, avaliar e motivar seu corpo docente. 

Ao final da autoavaliação, os resultados apurados, nesta versão parcial,  e 

medidas implementadas para melhoria do processo foram executados em cada 

segmento da instituição. Nas dimensões destinadas aos colaboradores, ações estão 

sendo implementadas visando à qualidade dos serviços, e a satisfação profissional 

e pessoal dos mesmos. 

Os pontos positivos foram divulgados, como forma de reforçá-los na política 

educacional e organizacional. 

Nos encontros semestrais, foram abordados os seguintes assuntos: 

 Apresentação dos membros da Comissão Própria de Avaliação; 

 Apresentação do Calendário Acadêmico para o ano seguinte; 

 Discussão dos resultados da ouvidoria e dos relatórios de avaliação 

institucional e de docentes; 

 Integração das novas métricas e instrumentos e processos do grupo 

Adtalem ao processo de avaliação do Centro Universitário Ibmec, 

potenciais sinergias e benefícios para a IES e para o trabalho da CPA; 

 

Já nos resultados da pesquisa institucional, percebeu-se que há necessidade de 

realizar investimentos para melhoria de atendimento e de infraestrutura no 

Campus Centro. 

As demais questões a serem tratadas pela CPA apontam no sentido da 

reestruturação das Células Empreendedoras, definindo maior envolvimento destas com 
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as coordenações dos cursos e alinhamentos de suas atividades. 

No ano de 2018 foram discutidas, também, as formas de implementação dos 

processos internos de avaliação para os anos seguintes, visando a sua melhor 

estruturação, na implantação desses processos da Adtalem  no Centro 

Universitário Ibmec. 


