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RELATÓRIO ANUAL DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AUTOAVALIAÇÃO 

DA FACULDADE IBMEC  - PERÍODO DE 2016. 

 

 

1- INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

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

de acordo com a nota técnica INEP/DAES/CONAES No.065 – gerido pelo Ministério da 

Educação e regulado pela Lei 10.861, de 14 de Abril de 2004, que exige a implementação de uma 

Comissão Própria de Autoavaliação e tem como objetivo a melhoria da qualidade da educação 

oferecida pelo Ibmec-Distrito Federal.  

 

Nome/ Código da INSTITUIÇÃO: Faculdade Ibmec – DF - INSTITUIÇÃO12803 

Caracterização de INSTITUIÇÃO: Instituição privada – Com fins lucrativos 

Endereço: Edifício Venâncio 3000, SCN Q6, 2SS – Shopping ID.  Brasília - Distrito Federal. 
              

O Projeto de Autoavaliação da Faculdade Ibmec - DF 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), e tem como base as disposições contidas na Portaria MEC 2.051, de 09 de 

julho de 2004, e as Diretrizes para a Autoavaliação das Instituições e as Orientações Gerais para o 

Roteiro da Autoavaliação, editados pela CONAES. 

A Faculdade Ibmec - DF desenvolve sua autoavaliação com o objetivo de melhorar a 

qualidade do ensino e dos serviços prestados para este fim. A instituição entende que a 

autoavaliação funciona como um instrumento poderoso de gestão, aperfeiçoamento, 

fortalecimento, transparência e objetividade. Assim, a instituição identifica as fragilidades do 

cotidiano acadêmico e institucional. A avaliação tem em seus objetivos gerais, o 

autoconhecimento e a tomada de decisão, nos diferentes níveis da segmentos da organização 

educacional. 
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O processo de autoavaliação da Faculdade Ibmec-DF visa aprimorar a cultura de 

autoavaliação utilizada na comunidade institucional, a fim de agir sobre os resultados e promover 

melhorias. 

A instituição objetiva promover a reflexão sobre o modelo institucional vigente, tendo em 

vista a visão, a missão, e o planejamento estratégico a elas associado, os quais definem o que a 

instituição de ensino superior pretende ser. O processo de autoavaliação estimula e direciona 

mudanças para o crescimento da instituição, de forma a proporcionar visão sistêmica do processo 

auto avaliativo entre os setores, promovendo uma interpretação amplamente institucional, através 

da sistematização das informações, análise coletiva dos significados e suas realizações, 

identificação das potencialidades, e das fragilidades detectadas para a definição de novas 

estratégias de ação, visando a superação.  Neste sentido, a avaliação é vista como força 

transformadora, que impulsiona comportamentos e modela sistemas, sendo esta o meio condutor 

para o planejamento da instituição.  

A constante realização da avaliação permite o conhecimento das ações desenvolvidas pelos 

diferentes grupos acadêmicos, possibilitando reflexão e diálogo entre comunidade acadêmica e 

civil, de maneira que as demandas possam ser atendidas e que estejam em consonância com as 

propostas da instituição.  

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade Ibmec-DF tem como objetivo desenvolver pessoas e organizações para que 

sejam bem-sucedidas e façam a diferença no mundo. 

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.  

A missão está baseada no tripé composto das dimensões ensino, pesquisa e extensão. Delas 

dependem a qualidade dos serviços que a Faculdade Ibmec - DF presta, igualmente enfatizando 

uma relação com a realidade socioeconômica em que a instituição é um participante ativo. 

A filosofia de ensino do Ibmec-DF busca conciliar o melhor e mais avançado estágio do 

conhecimento acadêmico disponível, com a melhor didática e visão aplicada aos negócios trazida 

pelos seus professores. 

Os professores que trabalham na instituição possuem formação acadêmica de primeira 

linha com mestrado, doutorado e pós doutorado no Brasil e no exterior. Soma-se a isso um perfil 
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de experiência profissional no mercado, o que lhes garante uma atualização constante, e o contato 

fundamental com a experiência do dia-a-dia levado para dentro da sala de aula. 

Em 2016 a Faculdade Ibmec - DF contou com a colaboração no seu corpo docente com 20 

docentes, sendo 16 professores mestres e 04 Doutores.  

A Faculdade Ibmec - DF compreende a avaliação institucional como um agente de 

transformações, uma vez que contribui significativamente, para que a instituição repense suas 

práticas administrativas, técnicas e pedagógicas, buscando um crescimento da faculdade como um 

todo, com uma prática contínua, processual e dinâmica, ao mesmo tempo em que reflete o seu 

papel na sociedade enquanto instituição socializadora.  

Além disso, a avaliação permite, também, à faculdade voltar-se para si em busca da 

qualidade da Educação, tornando-se mais transparente e comprometida, e usando a comunicação 

como instrumento para identificar problemas, desafios e intervenções necessárias. 

 

Composição da CPA 

 

De acordo com Art. 1º do Ato de Diretoria 09/2016, que trata da composição da 

Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Ibmec-DF, em 12 de maio de 2016, foi composta 

pelos seguintes membros: 

 

 
FERNANDO TAVARES PIRES 

 
ARI FRANCISCO DE ARAÚJO JUNIOR 

 

CORPO DOCENTE 

SALMON SILVA DE AQUINO 
 

ERIC DE ABREU AMORIM 

 

CORPO DISCENTE 

PATRÍCIA MACEDO DI LUCENTE 
 

NARA GONÇALVES DA SILVA 

 

CORPO DE FUNCIONÁRIOS 

FERNANDO TAVARES PIRES COORDENAÇÃO CPA 

SERGIO HENRIQUE CAIXETA BORGES  MEMBRO REPRESENTANTE 

DE ENTIDADE CIVIL 

 

ARI FRANCISCO DE ARAÚJO JUNIOR 

 

SECRETÁRIO DA CPA 
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Esta distribuição de membros por segmento está em consonância com o regimento interno 

da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Ibmec–DF, que por sua vez está detalhado 

abaixo neste documento. 

REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)  

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Ibmec-DF 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.  

 

Parágrafo único. O desenvolvimento das atividades da CPA dar-se-á com autonomia em relação 

ao CONSUP - Conselho Superior e demais Órgãos Colegiados existentes na Faculdade Ibmec-DF. 

 

Art. 2º. A CPA terá todo o apoio institucional, além daquele previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), para a realização plena do processo de autoavaliação da 

Faculdade Ibmec-DF. 

 

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 3º. Compete à CPA:  

 

I. Elaborar o Projeto de Autoavaliação Institucional a ser encaminhado à Comissão Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (CONAES), submetendo-o à prévia aprovação dos membros do 

Comitê Acadêmico e demais órgãos colegiados existentes. 

 

II. Conduzir os processos de Autoavaliação da Faculdade Ibmec-DF; 

 

III. Apresentar semestralmente o resultado dos trabalhos para os membros do Comitê Acadêmico 

e demais órgãos colegiados existentes. 

 

IV. Implementar as atividades necessárias à sensibilização da comunidade para a importância da 

Avaliação Institucional e sua integração com a missão da Faculdade Ibmec-DF; 
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V. Colaborar com os procedimentos de autoavaliação de cursos e áreas, cuja realização deverá 

estar pautada pelas diretrizes da CONAES e pelo projeto de autoavaliação institucional; 

 

VI. Sistematizar e analisar as informações institucionais, produzindo relatórios a serem 

encaminhados às instâncias competentes para ciência;  

 

VII. Delegar competências, indicando prazos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos;  

 

VIII. Assessorar Cursos nos procedimentos de avaliação externa; 

 

IX. Convidar membros da comunidade e da sociedade civil para prestarem informações e 

emitirem opiniões sobre o processo de avaliação institucional; 

 

X. Elaborar e modificar seu Regimento Interno, conforme a legislação vigente; 

 

XI. 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;  

 

XII. Dar ampla divulgação de todas as suas atividades. 

 

CAPÍTULO III - DA CONSTITUIÇÃO E MANDATO 

 

Art. 4º. A CPA da Faculdade Ibmec-DF será composta por sete membros, assim distribuídos: 

 

I. Dois representantes do corpo docente, sendo um o Coordenador da CPA. 

 

II. Dois representantes do corpo discente. 

 

III. Dois representantes do corpo técnico-administrativo. 

 

IV. Um representante da sociedade civil organizada.  

 

Art. 5º. Os membros da CPA serão nomeados por ato do Diretor Executivo. 

 

Art. 6º. O representante da Sociedade Civil será convidado pelo Diretor Executivo da Instituição. 



 
 

8

 

Art. 7º. As indicações dos membros da CPA, excetuada a representação da sociedade civil, 

deverão ser efetuadas em até 10 (dez) dias após a recepção de sua solicitação, cabendo ao Diretor 

da Faculdade Ibmec-DF a prerrogativa da indicação na hipótese de ausência de resposta da parte 

do solicitado.  

 

Art. 8º. A perda da condição de docente, de discente ou de técnico-administrativo implica no 

imediato término da condição de membro da CPA, com o mandato sendo complementado por 

outro representante cuja indicação deverá ser idêntica à do membro que se retira.  

 

Art. 9º. O mandato dos membros da CPA será de 3 (três) anos, permitida uma recondução. 

 

CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 10º. A CPA reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada semestre nas datas previstas em 

calendário elaborado por seus membros em sua primeira reunião e, extraordinariamente, quando 

convocada por seu Coordenador ou por pelo menos um terço de seus membros.  

 

§ 1º. A pauta das reuniões ordinárias será divulgada com antecedência mínima de 48 horas.  

 

§ 2º. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência de 5 dias, com prévia e 

ampla divulgação de sua pauta. 

 

§ 3º. O prazo de convocação das reuniões extraordinárias poderá ser reduzido, em caso de 

urgência, podendo a pauta ser comunicada verbalmente, desde que justificado o procedimento 

pelo Coordenador.  

 

§ 4º. As reuniões da CPA serão presididas pelo Coordenador ou por um dos membros da 

Comissão, por ele previamente designado.  

 

§ 5º. As reuniões serão instaladas quando se obtiver o quórum mínimo de metade mais um de seus 

membros.  

 

§ 6º. As reuniões da CPA deverão ser secretariadas e suas discussões e decisões registradas em 

ata. 
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Art.11º. As deliberações da CPA serão aprovadas sempre por maioria de votos favoráveis de seus 

membros presentes.  

 

Parágrafo único. O Coordenador, em caso de empate, terá voto de qualidade.  

 

Art. 12º O comparecimento às reuniões é obrigatório e, exceto quanto aos membros 

representantes da sociedade civil, tem precedência sobre qualquer outra atividade.  

 

§ 1º. O membro que estiver ausente em três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, de forma 

injustificada, perderá o seu mandato.  

 

§ 2º. Em caso de coincidência de horário entre as reuniões da CPA e as atividades acadêmicas, os 

representantes discentes que compareçam às primeiras terão direito à recuperação de aulas e 

trabalhos escolares.  

 

Art. 13º A CPA será instalada em local cedido pela Faculdade Ibmec-DF e dotada dos recursos 

materiais e humanos necessários ao seu pleno funcionamento. 

 

Art. 14º. A CPA deverá dar ampla publicidade a todas as suas atividades. 

 

Art. 15º. A CPA terá acesso a informações institucionais e poderá requerer informações 

sistematizadas de todas as unidades administrativas da Faculdade Ibmec-DF. 

 

Parágrafo único. As informações solicitadas deverão ser fornecidas dentro do prazo estabelecido 

pela CPA, sujeito à disponibilidade de recursos humanos e materiais necessários à sua produção. 

 

 

 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16º. Os casos omissos serão resolvidos pela CPA.  

Art. 17º. O Regimento Interno poderá ser modificado, integral ou parcialmente, com aprovação, 

por maioria absoluta, dos membros do Comitê Acadêmico e demais órgãos colegiados existentes. 
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Art. 18º. O Regimento Interno entra em vigor na data da publicação de sua aprovação pelo do 

Comitê Acadêmico e demais órgãos colegiados existentes da Faculdade Ibmec-DF, revogando-se 

todas as disposições em contrário. 

 

2-  METODOLOGIA  

 

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 da Faculdade. 

A Pesquisa Institucional contém indicadores destinados a avaliar diversos aspectos do 

cotidiano de cada segmento da comunidade acadêmica. 

Os membros da CPA realizam uma sensibilização com alunos e professores em cada sala 

de aula, sobre a relevância das informações coletadas na Pesquisa Institucional para o 

planejamento de ações acadêmicas e operacionais.  

O processo de auto avaliação se realiza através de discussões, aplicação de questionários 

de avaliação de desempenho e análise posterior destes instrumentos.  Tem como meta definir os 

objetivos que se deseja alcançar, gerando nos membros da comunidade comprometimento com o 

processo de ensino e aprendizagem, tanto quanto estimular todos os envolvidos nas 

responsabilidades para a realização do processo de auto avaliação institucional.  

Destacam-se como objetivos específicos tratados no processo: (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 de 

Auto Avaliação Institucional. 

Tal sistematização pressupõe ações como: aplicação dos instrumentos; coleta e tratamento 

dos dados, apuração dos resultados; verificação dos instrumentos utilizados e do processo de 

aplicação e análise; divulgação dos resultados de autoavaliação; revisão dos pontos fracos 

identificados no processo e nos instrumentos desenvolvidos; e execução de ações corretivas, 

estabelecidas a partir dos resultados obtidos para a implementação do modelo de avaliação 

institucional aplicado.  
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A Pesquisa Institucional para 2017 contará com 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. Além disso é medido o nível de 

satisfação. Na tabela abaixo estão os indicadores avaliados: 

Parâmetro 

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 

Proposta Internacional 

Boleto online 

Respostas 
Para 2017, a Faculdade 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? ”. 
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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. 

Os alunos, adicionalmente, também avaliarão o desempenho de cada professor, ao final de 

cada semestre, seguindo a mesma metodologia baseada no NPS.  

Os membros da CPA farão uma sensibilização com alunos e professores em cada sala de 

aula, sobre a relevância das informações coletadas na Pesquisa Institucional para o planejamento 

de ações acadêmicas e operacionais. Além disso, será enviado para cada aluno um comunicado, 

explicando os objetivos da Pesquisa Institucional. 

Os resultados das Pesquisas Institucionais serão consolidados e entregues aos 

Coordenadores de Curso, à Coordenação Geral de Graduação e ao Diretor Executivo, servindo de 

subsídio para o planejamento das ações acadêmicas. Além disso, as avaliações que os alunos 

fizerem de seus professores (que tem peso de 50% na nota e é realizada na pesquisa Institucional 

no mês de maio), serão computadas juntamente com outros 2 indicadores. Um deles é será a 

avaliação realizada pelo Coordenador (que corresponde a 30% da nota) que avalia desempenho do 

professor e é realizada entre os meses de maio a junho. O terceiro será a de produção científica 

(correspondente a 20% da nota). Juntos, todos os itens comporão a média do IDEA (Índice de 

Desempenho Acadêmico). É importante destacar que serão consideradas produções acadêmicas os 

trabalhos e artigos publicados em congressos, revistas, livros ou jornais.   

Após o cálculo da nota do IDEA, o professor será ranqueado com todos os demais 

professores do Ibmec-DF, recebendo conceitos de acordo com sua pontuação. 
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A – 20% dos professores com maior nota 

B – 50% com maiores notas de pois do índice A 

C - 20% com maiores notas de pois do índice B 

D – 10% com menores notas 

O relatório aqui apresentado compreende o ano letivo de 2016. O processo de 

autoavaliação da Faculdade Ibmec - DF é desenvolvido em cada programa de curso. Seguem as 

informações: 

 

Programa de Graduação: 

Na graduação, as pesquisas não foram aplicadas, pois a faculdade está em processo de 

recredenciamento dos cursos de Economia, Administração e Relações Internacionais. Assim que 

os cursos estiverem em funcionamento, as pesquisas voltarão a ser aplicadas aos alunos da 

graduação e os resultados serão encaminhados aos coordenadores de curso para análise.  Será 

gerado um relatório com informações consolidadas organizadas por desempenho, por docente e 

por turma.  

 

Programa de Pós-graduação Lato-Sensu: 

Programa de Formação Executiva - MBA 

Todos as disciplinas e professores dos MBA são avaliados no último encontro da 

disciplina. Estas avaliações contam com a colaboração de todos os discentes e têm por objetivo 

analisar o desempenho dos cursos, instalações e serviços prestados pela instituição, visando à 

melhoria e qualidade dos cursos oferecidos. A cada semestre professores e coordenadores do curso 

reúnem-se em busca de melhorar os pontos negativos detectados e fortalecer os pontos positivos, 

visando sempre o aprimoramento do ensino, atendimento e infraestrutura. 

Buscando o aprimoramento do processo a coordenação do curso de MBA da Faculdade 

Ibmec – DF, independente da carga horária das disciplinas, aplicou as avaliações no último dia de 

aula.  

Programa de Formação Executiva - CBA 

Todos as disciplinas e professores dos CBA são avaliados. Estas avaliações contam com a 

colaboração de todos os discentes e têm por objetivo analisar o desempenho dos cursos, 

instalações e serviços prestados pela instituição, visando à melhoria e qualidade dos cursos 

oferecidos. A cada semestre professores e coordenadores do curso reúnem-se em busca de 

melhorar os pontos negativos detectados e fortalecer os pontos positivos, visando sempre o 

aprimoramento do ensino, atendimento e infraestrutura. 
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Buscando o aprimoramento do processo a coordenação do curso de CBA da Faculdade 

Ibmec – DF, independente da carga horária das disciplinas, aplicou as avaliações no último dia de 

aula.  

 

Questões de Avaliação Institucional 

Relacionamos abaixo os itens de avaliação institucional da coordenação, do corpo técnico-

administrativo e da infraestrutura física da instituição, a serem avaliados pelo corpo discente nos 

programas de Pós-Graduação Lato Sensu (MBA e CBA). 

Nos formulários de auto avaliação institucional são reservados espaços para elaboração de 

comentários considerados pertinentes no processo  

 

Critério de avaliação  

 

São atribuídas notas para cada aspecto avaliado, as quais variam de 0 a 10. 

 

Os resultados das Pesquisas Institucionais são consolidados e entregues ao Diretor 

Executivo, servindo de subsídio para o planejamento das ações acadêmicas. 

 

3 - DESENVOLVIMENTO 

  

EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional  

 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

 

Processos de autoavaliação são importantes em qualquer organização e, sobretudo em 

Instituições de Ensino Superior. A autoavaliação permite o autoconhecimento pelos quais, a 

comunidade acadêmica é convidada e tem subsídios para definir e redefinir metas e, ainda, traçar 

estratégias para o aprimoramento contínuo do objetivo de prestar educação com excelência. 

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

previstos. As coordenações dos cursos reveem seus projetos acadêmicos tendo por base as 

informações obtidas na Autoavaliação. É por meio desse processo que a instituição percebe as 

fragilidades e as potencialidades das estratégias educacionais e pode, assim, propor mudanças 

necessárias à garantia do objetivo central: educação de qualidade. 

Nesse sentido, menciona-se a CPA – Comissão Permanente de Avaliação – que, como 

prevê o MEC, foi instituída na Faculdade Ibmec - DF. Os objetivos gerais da CPA são, entre 
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muitos, o de avaliar o cumprimento do projeto acadêmico-político da Instituição no que tange à 

garantia da excelência dos projetos de ensino, pesquisa e extensão; o de fazer um diagnóstico 

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

inovações exigidas pelo mercado de trabalho e realidade nacional. 

Discussões acerca de questões polêmicas acontecem nas reuniões mensais, nas quais 

também são apresentadas as avaliações e demais problemas e/ou novidades a serem avaliados. 

Os resultados do trabalho 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 de avaliações discentes sobre o corpo docente e sobre a instituição em cada 

semestre vale a pena ser mencionada. O discente é convidado a avaliar professor, a disciplina na 

qual está inscrito e a instituição.  

As avaliações discentes serão feitas e os resultados serão compilados pela Coordenação da 

Faculdade que, após a anuência das coordenações de Curso, divulgará o resultado aos professores. 

No questionário, haverá perguntas acerca da pontualidade do professor, do comprometimento com 

a matéria, da base que o aluno já possuía para cursar a disciplina etc. Importante informar ainda 

que os discentes também avaliam a estrutura física e a parte administrativa/funcional: condições 

de limpeza, funcionamento de elevadores, manutenção e atualidade de computadores e demais 

itens de tecnologia. 

 

EIXO 2 - Desenvolvimento Institucional  

 

Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

As diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) ano 2017-2021 

apresentam como recursos norteadores a missão, os princípios e a visão da Instituição.  

 

A Faculdade Ibmec - DF tem como objetivo desenvolver pessoas e organizações para que 

sejam bem-sucedidas e façam a diferença no mundo. 

Isso 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. 
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A missão está baseada na dimensão ensino e extensão. Delas dependem a qualidade dos 

serviços prestados pela Faculdade Ibmec-DF, enfatizando igualmente uma relação com a realidade 

socioeconômica da qual a instituição é uma participante ativa. 

 

Ética 

Cumprimos sempre e integralmente a legislação em vigor. A Instituição não abre mão desse 

princípio e vai além. Para nós, atuar com ética significa garantir justiça e igualdade de direito e 

oportunidades em todos os processos de decisão. Agindo assim, esperamos que os nossos 

profissionais valorizem a imagem da organização perante seus parceiros, o mercado e a opinião 

pública. No longo prazo, esse comportamento preserva ativos valiosos e arduamente conquistados, 

como o nome, a reputação e a marca da empresa. 

 

Geração de resultados 

Buscamos a superação do nosso desempenho em todas as dimensões, procurando atingir os 

melhores resultados acadêmicos e gerando resultados econômicos sadios. Essa busca depende de 

manter o foco no que é essencial para a Instituição. Concentramos esforços em fornecer serviços 

de educação de primeiro nível, superando os padrões estabelecidos pelo setor. Com o 

reconhecimento de nossa excelência, temos condições de remunerar adequadamente os acionistas 

e colaboradores, atraindo e motivando talentos. 

 

Meritocracia 

A Faculdade Ibmec-DF oferece oportunidades de crescimento pessoal e profissional para 

todos os seus colaboradores. Selecionamos profissionais qualificados que encontram aqui um 

ambiente que desafia e que permite a todos desenvolver as suas habilidades. Cada colaborador é 

continuamente avaliado de acordo com critérios justos e transparentes. O processo é conduzido 

por líderes cuja missão é identificar talentos, capacitá-los e recompensar o seu desempenho em 

função da sua contribuição para os objetivos da organização. 

 

Transparência 

A Instituição pratica a transparência em todos os seus atos. Perseguimos a coerência entre o 

discurso e a prática, por meio de processos de comunicação claros e objetivos. Acreditamos que o 

fluxo de informações constante e transparente venha a favorecer o compartilhamento de dados, 

facilita as tomadas de decisão e previne conflitos. 

Além destes critérios, a Faculdade Ibmec-DF estabelece estratégias para atingir suas metas e 

objetivos, especificando a organização didático-pedagógica que serve de eixo para um trabalho 



 
 

17

coeso, coerente, inovador e que promove a articulação das suas diversas ações. Para tanto, os 

projetos pedagógicos de cada curso têm que estar articulados ao Projeto Pedagógico Institucional 

da Faculdade Ibmec-DF, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais e dentro de uma 

perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. Nesse sentido os nossos objetivos são estes, abaixo 

elencados. 

 

• Promover a qualidade dos cursos e serviços oferecidos;  

• Consolidar programas de pesquisa e de iniciação científica; 

• Expandir os programas de extensão e ação comunitária; 

• Estimular o clima de bem-estar organizacional; 

• Adequar, permanentemente, a gestão acadêmica e organizacional em resposta às novas 

realidades; 

• Consolidar e atualizar a infraestrutura física e tecnológica; 

• Consolidar a avaliação institucional; 

• Aperfeiçoar o apoio ao discente. 

• Criação de cursos de graduação e de pós-graduação.  

• Promover a qualificação docente.  

 

Esses objetivos são desdobrados em metas que visam possibilitar a sua consecução e melhor 

atender à missão institucional. A Faculdade Ibmec-DF busca trabalhar sempre com os melhores 

recursos humanos disponíveis, voltados ao desenvolvimento do conhecimento e à formação de 

profissionais competentes e futuros líderes na sociedade. Visando aprimorar seu processo de 

ensino e aprendizagem, definimos metas que possibilitem a efetivação dos objetivos que 

pretendemos atingir e que estão expostos acima. As metas propostas evidenciam-se como a 

quantificação dos objetivos postulados e, neste sentido, estão associadas a objetivos específicos, 

conforme segue: 

 

• Rever e adequar continuamente os Projetos Pedagógicos de cada curso. 

• Rever e adequar continuamente os currículos, programas, ementas e bibliografias. 

• Promover cursos de aprofundamento e atualização nas diversas áreas do conhecimento.  

• Desenvolver um programa de qualificação e atualização didático-pedagógica dos 

professores e capacitação do corpo administrativo.  

• Realizar uma atualização sistemática dos serviços e do acervo da biblioteca.  

• Reforçar a interação entre as atividades de ensino, extensão e ação comunitária.  
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• Estimular a Pesquisa e a Iniciação Científica. 

• Aprofundar programas de extensão e ação comunitária.  

• Estimular o compromisso social com as comunidades carentes.  

• Apoiar projetos estimuladores do exercício da cidadania.  

• Atender da melhor maneira ao PROUNI – Programa Universidade para Todos.  

• Estimular o clima de bem-estar organizacional.  

• Oferecer programas de formação continuada.  

• Estimular o bom relacionamento interpessoal e intersetorial.  

• Adequar a gestão acadêmica e organizacional em resposta às novas realidades.  

• Melhorar os sistemas de gestão acadêmica e de desempenho dos serviços.  

• Normatizar as rotinas dos processos operacionais internos.  

• Incrementar as parcerias acadêmicas com empresas do setor tecnológico.  

• Aperfeiçoar continuamente o parque de equipamentos dos laboratórios de computação.  

• Promover a atualização continua dos softwares de apoio didático.  

• Realizar diagnóstico institucional para melhoria do ensino e dos serviços prestados.  

• Dar continuidade à avaliação das coordenações de curso, corpo docente, corpo técnico 

administrativo, nos processos de autoavaliação dos cursos.  

• Garantir o processo de avaliação da Instituição.  

• Aperfeiçoar o apoio ao discente.  

• Aperfeiçoar o programa de monitoria.  

• Aprimorar o apoio à colocação profissional.  

• Estimular a qualificação docente.  

• Capacitar didática e pedagógica do quadro docente.  

• Melhoria constante das instalações físicas.  

• Manter as instalações físicas, assegurando conformidade com a Portaria 1679/99.  

• Investir em novas instalações da instituição.  

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

A Faculdade Ibmec - DF é o lugar onde, por excelência, encontram-se diversas culturas.  

Essa diversidade necessita de um olhar que consiga, além de valorizar as diferenças, que possa 

entendê-las no âmbito pedagógico, da ação educativa pertinente à unidade escolar. 

Partindo dessa premissa, a Faculdade Ibmec - DF traz consigo esta preocupação. Assim 

sendo, ressaltar o papel de seus agentes não na homogeneização, mas na valorização das 
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diferenças e na percepção da importância do coletivo, da interdependência entre os sujeitos, para a 

construção de uma formação profissional ética, preocupada com a dinâmica e a inclusão social.  

Em 2011, a Faculdade Ibmec - DF aderiu ao PROUNI - Programa Nacional Universidade 

para Todos, tão logo de seu lançamento pelo Ministério da Educação, objetivando a concessão de 

bolsas de estudo integrais e parciais como facilitador de acesso aos alunos menos favorecidos 

ingressarem no ensino superior.  

 A partir do primeiro semestre de 2010, primeira entrada de alunos beneficiados pelo 

PROUNI, a instituição preocupada com a qualidade do ensino e com condição de permanência 

dos alunos oriundos do programa PROUNI, tem investido no aumento do acervo bibliográfico. 

O Programa PROUNI também deve ser considerado. Ele não apenas permite a inclusão de 

alunos carentes ao sistema escolar de nível superior de qualidade como também promove 

importante intercâmbio socioeconômico e cultural. O contato entre alunos, cuja história e a 

realidade são tão diferentes, permite o aprendizado de valores importantes para a  vida profissional 

e a prática da cidadania. São eles: solidariedade, cooperação e compreensão das diferenças.  

Além do PROUNI, a instituição estimula e proporciona o acesso ao ensino superior, 

oferecendo bolsas integrais e parciais aos alunos. Para os alunos que obtêm coeficientes de 

rendimento alto, bolsas e descontos são conseguidos, de maneira a premiar o mérito, a dedicação e 

o comprometimento com própria formação.  

 

Política de Bolsas e Financiamentos 

Queremos receber bons estudantes e torná-los excelentes alunos. Olhando para o futuro, 

também queremos que eles sejam os melhores profissionais do mercado. 

Sabemos que ter uma formação sólida e de excelência reconhecida requer dedicação e 

investimento. Por isso, queremos estar ao seu lado, lhe proporcionar uma rica experiência de 

aprendizagem e lhe ajudar a planejar seus recursos financeiros. 

Compreendendo as necessidades daqueles que escolheram o Ibmec/DF, seguem os 

programas de bolsas e financiamentos que possibilitam o ingresso do aluno em nos cursos de 

graduação, com condições muito especiais. 

 

Programas de concessão de Bolsas 

 

Bolsas do Vestibular 

 

O programa de concessão de bolsas do Vestibular, promovido pela Faculdade Ibmec 

Distrito Federal, tem por objetivo a concessão de bolsas de estudos para candidatos que obtiverem 
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melhor classificação no processo seletivo para ingresso na Faculdade Ibmec/DF, válida 

exclusivamente no segundo semestre letivo de 2017, para os cursos de Administração, Ciências 

Econômicas e Relações Internacionais, conforme informações abaixo. 

Condições: 

O programa vigerá durante o segundo semestre de 2017 e serão contemplados os alunos 

que obtiverem a melhor classificação no processo seletivo para o ingresso nos cursos de 

Administração, Ciências Econômicas. 

Todos os candidatos aprovados em processo seletivo promovido pelo Ibmec/DF para 

ingresso em cursos de graduação em Administração, Ciências Econômicas e Relações 

Internacionais. Não serão concedidas bolsas de estudo para os aprovados via habilitação do 

ENEM. 

Bolsas: 

Posição Administração 
Ciências 

Econômicas 
Relações 

Internacionais 
01º ao 5º lugar  40% 40% 40% 

06º ao 10º lugar 20% 20% 20% 
 

Regulamento: 

 

- A Bolsa de Estudo terá duração sobre o 2º (segundo) semestre dos alunos na Faculdade 

Ibmec/DF. 

- As Bolsas são distribuídas aos primeiros colocados no vestibular em primeira chamada. 

-  O percentual do desconto não incidirá sobre as disciplinas cursadas novamente por 

motivo de reprovação por nota e/ou frequência (dependências). 

- A bolsa de estudos será válida somente para pagamento até a data de vencimento das 

mensalidades. O atraso no pagamento de qualquer das mensalidades implica na perda automática 

da Bolsa para a parcela paga em atraso. 

-  Qualquer falta grave ou má conduta implicará na perda da bolsa no semestre letivo. 

-  A Bolsa de estudo não se acumula com outras bolsas de estudos ou descontos, seja de 

que natureza for. Caberá ao aluno optar pelo benefício que julgar mais vantajoso. 

-  O aluno deve estar cursando pelo menos 80% da carga horária total padrão referente ao 

período em curso; 

-  As bolsas não serão válidas caso haja troca de opção em relação à da data de entrada ou 

de curso; 

-  A Bolsa de Estudo é pessoal e intransferível, não podendo ser convertida em dinheiro. 

 



 
 

21

Bolsas por mérito 

 

As bolsas de estudos por Mérito serão distribuídas de acordo com o desempenho individual 

de cada aluno por período/turma. Será elaborado um ranking por turma e os 05 (cinco) melhores 

alunos, com média igual ou superior a 85% de aproveitamento, serão contemplados com bolsas de 

acordo com a tabela abaixo. Em caso de empate entre as notas dos alunos, o desempate se dará 

com base na frequência de cada um, sendo o beneficiário da bolsa aquele que tiver o menor 

número de faltas. 

O resultado obtido é aumento das notas em geral, o que demonstra a eficácia do 

instrumento de estímulo ao estudo. 

E do ponto de vista social, a instituição objetiva formar profissionais que entendam e 

transformem o ambiente que os cerca no sentido de uma promoção para uma melhor qualidade de 

vida e que utilizem seus conhecimentos no sentido de minimizar os efeitos das diferenças 

socioeconômicas para o crescimento das organizações. 

Neste sentido a instituição tem investido na conscientização das responsabilidades para 

com a sociedade, através de apoio aos seus alunos em projetos de responsabilidade social, 

oferecendo estrutura para seu desenvolvimento e aplicação.  

 

 

 

 

 

EIXO 03 – Políticas acadêmicas  

 

Dimensão 2: Política para o Ensino, Extensão e Pesquisa  

 

A Faculdade Ibmec - DF tem como política para ensino o oferecimento de cursos 

concebidos, a fim de que os egressos tenham sólida formação para o mercado de trabalho, 

amparada por embasamento teórico prático, que possibilite condições de adquirir visão abrangente 

da realidade em que atuarão.  

A Faculdade Ibmec - DF, ciente das suas responsabilidades sociais, tem por finalidade a 

transformação da realidade onde está inserida, através da geração e difusão do conhecimento, 

orientando suas ações de acordo com os paradigmas de excelência e qualidade almejados pelas 

organizações e pela sociedade. 
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Antecipa-se quando oferece, com base na análise de cenários futuros, cursos regulares, de 

extensão e programas diferenciados, que são essenciais para a formação de um novo profissional. 

Assim, estruturar a proposta pedagógica pressupõe traduzir princípios ideológicos, 

filosóficos, políticos, econômicos e pedagógicos em normas de ação; isto é, prescrições educativas 

na forma de um instrumento que guie e oriente a prática educativa cotidiana. Isto cria a identidade 

da instituição.  

As atividades educativas respondem a finalidade intencional e necessitam de um plano de 

ação determinado. Entendemos que estas atividades são todas aquelas promovidas pela instituição 

e relacionadas com atividades acadêmicas, que acontecem dentro do espaço escolar ou fora dele. 

Os agentes educativos são, portanto, o corpo docente das instituições educacionais, 

coordenadores, diretores, funcionários e alunos. Dessa forma, essas atividades educativas estão a 

serviço do projeto político-pedagógico institucional. 

As políticas para o ensino encontram-se ratificadas nos projetos pedagógicos dos cursos, 

fundamentadas em pesquisas e estudos realizados a partir de dados e informações obtidos junto a 

órgãos e institutos de pesquisa públicos e privados, de artigos, teses e livros sobre o perfil das 

regiões brasileiras, bem como nas experiências educacionais consolidadas dentro das Faculdade 

Ibmec - DF.  Essas pesquisas revelaram-se necessárias à definição e a formatação dos 

pressupostos e preceitos a serem praticados pela Instituição, ao mesmo tempo em que reforçaram 

a percepção do próprio perfil profissiográfico e, consequentemente, da definição curricular de 

cada curso. 

Essas políticas fundamentam-se em um processo educativo que favoreça o desenvolvimento 

de profissionais capacitados para atenderem às necessidades e expectativas do mercado de 

trabalho e da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos 

em suas áreas de atuação. São princípios básicos dessas políticas: 

• Formação de profissionais na área de Ciências Sociais Aplicadas; 

• Cuidado e atenção às necessidades da sociedade e região no que concerne à oferta de 

cursos e programas para a formação e qualificação profissional; 

• Valorização e priorização de princípios éticos; 

• Flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao aluno a maior medida 

possível de autonomia na sua formação acadêmica; 
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• Atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em consideração as 

Diretrizes Curriculares e as demandas da região onde a Instituição está inserida. 

A Extensão, para a Faculdade Ibmec-DF, evidencia-se como uma maneira de aproximar a 

Instituição e a sociedade de uma forma integrada. A Instituição, através da Extensão, aplica os 

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

medida de suas necessidades. Portanto, a apreensão das demandas e das necessidades da sociedade 

é que irão orientar a produção e o desenvolvimento de novas atividades. Esse processo recíproco é 

importante à medida que caracteriza uma relação dinâmica entre a Faculdade Ibmec - DF e o seu 

meio social.  A Extensão encontra na Instituição, seu primeiro contato, idealizado a partir da 

realização das Atividades Complementares, institucionalmente definidas e adequadas e integradas 

aos cursos, caracterizando-se no estímulo inicial à descoberta pelo discente da extensão. 

A Extensão se estrutura segundo uma hierarquia, que se inicia com os programas de 

extensão, que funcionam como grandes linhas norteadoras da extensão e sob os quais se inserem 

os projetos de extensão e, sucessivamente, as atividades e ações, que reúnem a participação e o 

comprometimento institucional através do seu corpo docente, discente, técnico administrativo e o 

grupo gestor da instituição. 

As políticas de pesquisa da Faculdade Ibmec - DF 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 papel na formação do aluno, no despertar e aprimorar de qualidades que se 

refletem no preparo de um profissional capacitado a enfrentar os problemas do dia-a-dia.  

Dentro dessa perspectiva, a Faculdade Ibmec - DF incentiva a investigação científica através 

de diversos mecanismos institucionais.   

Dentre esses mecanismos encontram-se a alocação de carga horária dos docentes para este 

fim. A Instituição apoia a participação e apresentação da produção científica e de seus resultados 

por alunos e professores em eventos científicos. A Instituição também subsidia a viabilização da 

execução de projetos de pesquisa apresentados pelos docentes. Estes subsídios incluem a 

disponibilização de infraestrutura para a realização da pesquisa até o apoio financeiro para a 

mesma.  
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As bolsas de iniciação científica oferecidas pela Faculdade Ibmec - DF também se 

configuram como incentivo à pesquisa. Além das bolsas disponibilizadas institucionalmente, os 

discentes também podem ser agraciados com bolsas oferecidas por órgãos de fomento 

conveniados com a Faculdade Ibmec - DF, além dos editais de pesquisa disponibilizados.  

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

A instituição possui parceria com estabelecimentos comerciais que oferecem descontos 

especiais aos alunos, ex-alunos e funcionários em seus produtos e serviços. A fim de oferecer os 

melhores programas e recursos a seus alunos, a Faculdade Ibmec - DF mantém convênios com 

instituições de ensino de outros países, possibilitando o intercâmbio de alunos da Graduação e 

Programas Executivos.  

Além disso, são realizadas, ao menos, mensalmente palestras abertas ao público em geral, 

tratando de temas de gestão aplicados ao cotidiano das empresas. 

A Faculdade Ibmec-DF possui Home Page institucional para alunos, ex-alunos e 

comunidade externa, constantemente atualizada, de forma a manter a comunidade e a sociedade 

atualizada sobre as ações, programas e demais assuntos de interesse acadêmico e público. 

Com base nestas considerações positivas sobre o mercado e a sociedade, a Faculdade Ibmec-DF 

definiu o processo de comunicação e posicionamento de marca, maximizando o esforço em 

marketing, tornando-o mais direcionado e eficaz e possibilitando ao público uma continuidade 

perceptiva da imagem corporativa da instituição.  O Marketing desenvolve um trabalho de 

comunicação integrada explorando com sinergia assuntos e conteúdos nas suas redes sociais, 

Home Page Institucional, Intranet acadêmica e corporativa, e a comunicação direta como (e-mail 

Marketing e SMS, Fale Conosco e Ouvidoria) com seus prospects e alunos.  

Neste sentido, destaca-se:  

- A Ouvidoria encontra-se disponível na Home Page Institucional e por meio do link 

http://ouvidoria.devrybrasil.com.br/FormularioSac/Formulario, acessa-se para  preenchimento em 

formulário eletrônico.  

 
Seguem abaixo telas indicativas: 
 



 
 

25

 

 

 

 

A Ouvidoria recebe todos os formulários de reclamações, denúncias, críticas, sugestões ou 

elogios e encaminha ao setor mencionado na demanda, cobrando o retorno da informação. 

O responsável pelo setor mencionado em sua manifestação terá o prazo de cinco dias úteis 

para responder à Ouvidoria, que se encarregará de transmitir a resposta ao solicitante. 
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Todas as manifestações recebidas serão registradas e classificadas, do que resultará um 

relatório mensal que será utilizado pela Diretoria, para colaborar na detecção e solução dos 

problemas institucionais. 

Assessoria de Imprensa 

O Ibmec possui um canal de comunicação exclusivo para os órgãos de imprensa, com 

profissionais destinados à prestação de serviços e informações. A Assessoria de Imprensa oferece 

suporte aos jornalistas no que tange a informações específicas sobre a instituição, cursos, 

professores e alunos, dispondo de imagens para uso em matérias e garantindo agilidade no 

agendamento de entrevistas. 

A assessoria de imprensa é responsável pela visibilidade da marca Ibmec junto aos públicos 

interno e externo.  

Esse trabalho é feito através do relacionamento com a imprensa local e nacional; 

agendamento de entrevistas; indicação de porta-vozes para matérias de jornais, revistas, TV, rádio 

e web; negociação de espaços para publicação de artigos produzidos por nossos porta-vozes e 

sugestões de pautas. 

A colaboração dos professores tem importância significativa na participação de entrevistas, 

artigos, assuntos e estudos que possam ser de interesse da sociedade. 

 

Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

 

Comprometido com a qualificação de seu corpo discente, a Faculdade Ibmec - DF criou 

uma unidade de serviço com profissionais especializados, que tem como objetivo orientar alunos 

no planejamento de suas carreiras, contribuindo desta forma para maximizar sua competitividade 

no mercado de trabalho. 

Definição dos principais objetivos do Ibmec Carreiras: 

 

• Empresas/Mercado de Trabalho 

Ser um efetivo canal de aproximação com o mercado, contribuindo para agilidade em seus 

processos seletivos. 

•  Alunos/Orientação e Informação 

 Alinhar o perfil do aluno às necessidades do mercado e, consequentemente, maximizar as 

possibilidades de sucesso de sua escolha. Orientação e divulgação de informações relevantes sobre 

o mercado de trabalho, perfil profissional e carreira. 
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           Por meio de workshops, palestras, encontros e contato constante com as empresas, o Ibmec 

Carreiras dissemina informações relevantes e sempre atualizadas sobre o mercado de trabalho. 

Através de um atendimento individualizado e personalizado que permite também compreender as 

reais necessidades de nossos alunos e Alumni, proporcionando um apoio efetivo e diferenciado 

que busca o alinhamento entre seu perfil e as demandas atuais.  

 A eficiência deste serviço se dá pela confiança estabelecida entre o Ibmec Carreiras e as 

organizações. Estes benefícios são evidenciados pela participação significativa de profissionais 

formados pelo Ibmec em posições de destaque e liderança no mercado.  

 

Atendimento aos alunos de graduação 

 

 O Ibmec Carreiras orienta os alunos de graduação na definição de seus objetivos 

profissionais e na melhor estratégia para alcançá-los. Esse apoio ao aluno que inicia a trajetória 

profissional é fundamental para prepará-lo para o ingresso no mercado de trabalho. 

 Através de aconselhamento profissional personalizado e também por meio de eventos, 

workshops e palestras, a unidade auxilia os alunos de graduação a: 

� Conhecerem os mercados.  

� Definirem um foco de atuação profissional, com base em suas expectativas. 

� Ampliarem o autoconhecimento. 

� Desenvolverem suas competências. 

� Elaborarem seus currículos. 

� Desenvolverem postura e atitudes adequadas em processos seletivos. 

 

O encaminhamento do aluno ao mercado de trabalho é realizado pelas parcerias existentes 

entre o Ibmec Carreiras e as empresas. São divulgadas permanentemente oportunidades de estágio, 

por meio dos quais é possível colocar em prática conhecimentos teóricos e exercitar atitudes e 

comportamentos que serão determinantes no futuro, como relacionamento em equipe, senso 

crítico e flexibilidade. 

 

Atendimentos aos Alumnis (comunidade de ex-alunos)  

 

Através de aconselhamento profissional personalizado e também por meio de eventos, 

workshops e palestras, a unidade auxilia a: 

 

� Atualizarem-se sobre as tendências do mercado.  
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� Definirem um foco de atuação profissional, com base em suas trajetórias e expectativas. 

� Ampliarem o autoconhecimento. 

� Aprimorarem suas competências. 

� Darem maior visibilidade a seus currículos. 

� Desenvolverem postura e atitudes adequadas em processos seletivos. 

 

As políticas adotadas 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, uso de recursos diversificados e 

parceria com as organizações especializadas. Independentemente do perfil do discente da 

Faculdade, as atividades e práticas correspondentes visam efetivamente minimizar as dificuldades 

dos estudantes no processo de aprendizagem. 

Com foco na responsabilidade social, a Faculdade Ibmec - DF prioriza as políticas classificadas de 

conformidade com o nível de atendimento necessário. 

Aos Portadores de Necessidades Físicas: 

a) livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras 

arquitetônicas);  

b) vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviços;  

c) Rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;  

d) portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 

rodas;  

e) barras de apoio nas paredes dos banheiros adaptados;  

f) lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira de 

rodas. 

Para os professores, alunos, funcionários e empregados portadores de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, pode proporcionar, além de ajudas técnicas, programa de capacitação para a 

educação inclusiva, considerando: 

a) informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado dos portadores 

de necessidades especiais; 

b) cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; e 

c) cursos para o entendimento da linguagem dos sinais. 

 

EIXO 4: Políticas de Gestão  

 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal e Carreiras  
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A Faculdade Ibmec - DF possui Plano de Carreira Docente implantado e registrado 

compreendendo a seguinte estruturação: 

Carreira Docente, Categorias e sua Caracterização na Faculdade Ibmec - DF  
Professor Tempo Parcial  

 
    A Faculdade Ibmec - DF é uma instituição acadêmica, centrada nos campos de 

administração, economia, contabilidade e áreas correlatas, 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 da Faculdade Ibmec - DF são representantes importantes da instituição. 

Como tal, espera-se que eles se comprometam a aderir integralmente aos valores da Faculdade 

Ibmec - DF, mantendo uma atitude cooperativa, construtiva e positiva perante seus pares, demais 

colaboradores e alunos. 

 

Corpo Docente 

    O Corpo Docente da Faculdade Ibmec - DF se distribui entre as seguintes classes e 

níveis da carreira do magistério: 

 

Classe Nível 

 

Professor Auxiliar 

 

I, II, III e IV 

 

Professor Assistente 

 

I, II, III e IV 

 

Professor Adjunto 

 

I, II, III e IV 

 

Professor Titular 

 

 

Único 

 

Além dos cargos acima, poderão exercer atividades docentes, em caráter temporário, 

Professores Visitantes e Professores Colaboradores.  

Os Professores Visitantes são professores ou profissionais destacados de outras instituições 

de ensino superior ou organizações de reputação nacional e internacional, convidados pela 
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Faculdade Ibmec - DF para proferir palestras, co-orientar monografias e dissertações,  e/ou 

ministrar cursos em suas especialidades, como parte de um intercâmbio com instituições 

congêneres. 

Os Professores Colaboradores são aqueles contratados por até um ano, para cursos 

específicos e/ou outras atividades acadêmicas. 

O corpo de Professores Tempo Parcial (TP) é parte essencial do corpo acadêmico e um dos 

principais responsáveis pela contínua evolução do padrão de excelência da instituição. Nesse 

sentido, as principais atividades esperadas dos Professores TP são as de ensino, de pesquisa e de 

extensão. Espera-se também que os Professores contribuam em outras atividades institucionais e 

de extensão  como coordenações, organização de seminários, participação em comitês, 

participação de bancas de seleção etc.  

     

Admissão e Promoção 

    Os professores são contratados segundo o regime das leis trabalhistas, observados os 

critérios estabelecidos neste documento.  

A admissão de Professores é feita mediante seleção de títulos, entrevistas e seminários, e 

procedida pelo Coordenador do curso, que submeterá à aprovação pelo Diretor Acadêmico, 

observados os seguintes critérios: 

a) Além de idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos acadêmicos, 

científicos, didáticos e profissionais, relacionados com as matérias a serem por ele 

lecionadas e sua pesquisa acadêmica. 

b) Constitui requisito básico o diploma de graduação ou de pós-graduação correspondente 

a um curso que inclua, em nível apropriado de complexidade, matéria idêntica ou afim 

àquela a ser lecionada. 

c) A carga letiva de cada professor é definida pela Coordenação Acadêmica, conforme 

proposta feita durante a fase de contratação. 

d) Para admissão de Professor Auxiliar nível I, exige-se, como titulação acadêmica 

mínima, certificado de curso de aperfeiçoamento ou especialização, obtido nas condições 

para este fim definidas pelo Conselho Nacional de Educação. A progressão horizontal 

dar-se-á em interstícios de pelo menos três anos, sendo necessário para a promoção um 

Desempenho Docente Médio (definida adiante) não inferior a Bom. 

e) O Professor Auxiliar que obtiver o título de mestre ou equivalente será 

automaticamente promovido a Professor Assistente nível I.  
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f) O Professor Auxiliar que obtiver o título de doutor ou equivalente será 

automaticamente promovido a Professor Adjunto nível I.  

g) Para admissão de Professor Assistente nível I, exige-se como titulação mínima o título 

de Mestre. A progressão horizontal na classe de Professor Assistente dar-se-á em 

interstícios de pelo menos três anos, sendo necessário para a promoção um Desempenho 

Docente Médio não inferior a Muito Bom, uma Produção Intelectual Média (definida 

adiante) não inferior a Bom, e uma Contribuição Institucional Média (definida adiante) 

não inferior a Bom. 

h) O Professor Assistente que obtiver o título de doutor ou equivalente será 

automaticamente promovido a Professor Adjunto nível I.  

i) Para admissão de Professor Adjunto nível I, exige-se, como titulação mínima, o título 

de doutor. A progressão horizontal na classe de Professor Adjunto dar-se-á em 

interstícios de pelo menos três anos, sendo necessário para a promoção um Desempenho 

Docente Médio considerado Excelente, uma Produção Intelectual Média não inferior a 

Muito Bom, e uma Contribuição Institucional Média não inferior a Muito Bom. 

j) O Professor Adjunto somente poderá ser promovido a Professor Titular após ter 

permanecido no cargo de Professor Adjunto nível IV por pelo menos três anos. É 

necessário, também, para a promoção, que tenha um Desempenho Docente Médio 

considerado Excelente, uma Produção Intelectual Média considerada Excelente, e uma 

Contribuição Institucional Média considerada Excelente nos últimos três anos em que 

exerceu a função de Professor Adjunto nível IV. 

k) A cada três anos na função de  Coordenador ou Coordenador Adjunto (graduação ou 

mestrado), o professor será automaticamente promovido em um nível, dentro da 

progressão horizontal de sua classe.  

l) Sempre que o professor receber uma promoção por merecimento, seja ela horizontal 

ou vertical, reiniciará a contagem do triênio para a promoção por interstício de tempo. 

Situações extraordinárias que causem queda na produção intelectual de um professor (por 

exemplo, períodos de ausência extensos devido a doença e atividades administrativas internas) 

podem ser analisadas pelo Diretor Acadêmico. 

 
Carreira Docente, Categorias e sua Caracterização na Faculdade Ibmec - DF: 

Professor Horista 
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    A Faculdade Ibmec - DF é uma instituição acadêmica, centrada nos campos de administração, 

economia, contabilidade e áreas correlatas, cujos objetivos fundamentais são a transmissão e 

produção efetiva de conhecimento, em um ambiente onde valores como honestidade, 

transparência, integridade e ética predominam, acima de tudo.   

Os professores da Faculdade Ibmec - DF são representantes importantes da instituição, 

tanto para o público interno, quanto para o público externo. Como tal, espera-se que eles se 

comprometam a aderir integralmente aos valores da Instituição, mantendo uma atitude 

cooperativa, construtiva e positiva perante seu pares, demais colaboradores e alunos. 

 

Corpo Docente 

    O Corpo Docente da Faculdade Ibmec - DF se distribui entre as seguintes classes e níveis da 

carreira do magistério: 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Admissão e Promoção 

    Os professores são contratados segundo o regime das leis trabalhistas, observados os critérios 

estabelecidos neste documento.  

A admissão de Professores é feita por meio de processo seletivo sob responsabilidade do 

Coordenador do curso, que submeterá à aprovação pelo Diretor Acadêmico, observados os 

seguintes critérios: 

2.1 Além de idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos acadêmicos, 

científicos, didáticos e profissionais, relacionados com as matérias a serem por ele 

lecionadas e sua pesquisa acadêmica. 

Classe Nível 

Professor Auxiliar I, II, III e IV 

Professor Assistente I, II, III e IV 

Professor Adjunto 

Professor Titular 

 

I, II, III e IV 

Único 
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2.2 Constitui requisito básico o diploma de graduação ou de pós-graduação correspondente 

a um curso que inclua, em nível apropriado de complexidade, matéria idêntica ou 

afim àquela a ser lecionada. 

2.3 A carga letiva de cada professor é definida pela Coordenação Acadêmica, conforme 

proposta feita durante a fase de contratação. 

2.4 Para admissão de Professor Auxiliar nível I, exige-se, como titulação acadêmica 

mínima, certificado de curso de aperfeiçoamento ou especialização, obtido nas 

condições para este fim definidas pelo Conselho Nacional de Educação. A 

progressão horizontal dar-se-á em interstícios de pelo menos três anos, sendo 

necessário para a promoção um Desempenho Médio em Sala de Aula (definido 

adiante) não inferior a oito (8,0). 

2.5 O Professor Auxiliar que obtiver o título de mestre ou equivalente será 

automaticamente promovido a Professor Assistente nível I.  

2.6 O Professor Auxiliar que obtiver o título de doutor ou equivalente será 

automaticamente promovido a Professor Adjunto nível I.  

2.7 Para admissão de Professor Assistente nível I, exige-se como titulação mínima o título 

de Mestre. A progressão horizontal na classe de Professor Assistente dar-se-á em 

interstícios de pelo menos três anos, sendo necessário para a promoção um 

Desempenho Médio em Sala de Aula não inferior a oito (8,0), e uma Participação 

Média em Atividades Complementares (definida adiante) não inferior a quatro 

pontos (4,0). 

2.8 É possível a contratação de professor diretamente como Professor Assistente nível II, 

desde que: (a) tenha obtido seu mestrado há mais de cinco anos, e (b) tenha pelo 

menos cinco anos de experiência comprovada lecionando em instituição de ensino 

superior (no Brasil ou no exterior), ou cinco anos de experiência exercendo 

atividade profissional em empresa (pública ou privada) ou no governo (municipal, 

estadual ou federal).    

2.9 O Professor Assistente que obtiver o título de doutor ou equivalente será 

automaticamente promovido a Professor Adjunto nível I.  

2.10 Para admissão de Professor Adjunto nível I, exige-se, como titulação mínima, o título 

de doutor. A progressão horizontal na classe de Professor Adjunto dar-se-á em 

interstícios de pelo menos três anos, sendo necessário para a promoção um 
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Desempenho Médio em Sala de Aula não inferior a oito e meio (8,5), e uma 

Participação Média em Atividades Complementares não inferior a oito pontos (8,0). 

2.11 É possível a contratação de professor diretamente como Professor Adjunto nível II, 

desde que: (a) tenha obtido seu doutorado há mais de cinco anos, e (b) tenha pelo 

menos cinco anos de experiência comprovada lecionando em instituição de ensino 

superior (no Brasil ou no exterior), ou cinco anos de experiência exercendo 

atividade profissional em empresa (pública ou privada) ou no governo (municipal, 

estadual ou federal). 

2.12 É possível a contratação de professor diretamente como Professor Adjunto nível III, 

desde que: (a) tenha obtido seu doutorado há mais de cinco anos, e (b) tenha pelo 

menos dez anos de experiência comprovada lecionando em instituição de ensino 

superior (no Brasil ou no exterior), ou dez anos de experiência exercendo atividade 

profissional em empresa (pública ou privada) ou no governo (municipal, estadual 

ou federal). 

Atribuições 

São atribuições mínimas de um professor: 

3.1 Elaborar os planos de ensino de suas disciplinas. 

3.2 Orientar, dirigir e ministrar o ensino das suas disciplinas. 

3.3 Registrar, nos diários de classe, a freqüência dos alunos e a matéria lecionada. 

3.4 Apresentar ao Coordenador do curso os programas elaborados e atualizados das 

disciplinas. 

3.5 Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento dos alunos de 

acordo com as normas da instituição, e julgar os resultados por eles apresentados. 

3.6 Entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento escolar, nos 

prazos fixados. 

3.7 Observar o regime escolar disciplinar da Faculdade Ibmec - DF. 

3.8 Orientar Monografias, dentro dos limites de sua capacitação como docente. 

3.9 Compor bancas de defesa de monografias, dentro dos limites de sua capacitação 

como docente. 

3.10 Participação em reuniões e comissões, quando convocados. 
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3.11 Entregar toda documentação1  solicitada pela Coordenação ou Secretaria. 

 

Atividades de Ensino 

Ao exercer a atividade de ensino, é esperado que o Professor não transmita somente o 

conteúdo programado, mas que o faça de forma a motivar os alunos, procurando desenvolver a 

curiosidade intelectual, o senso crítico, a capacidade analítica, a habilidade de expressão, e os 

valores da instituição.  

Os professores têm seu desempenho em atividades de ensino avaliado periodicamente em 

função das suas atividades em sala de aula.  

O Desempenho Anual em Sala de Aula será calculado baseado na “Avaliação de 

Professores”, utilizando-se o valor numérico da seção intitulada “Desempenho do Professor”. 

Essas avaliações são obtidas através dos questionários de avaliação respondidos pelos alunos, ao 

final de cada período letivo.  

O Desempenho Anual em Sala de Aula será obtido pela média aritmética dos valores 

numéricos de todos os cursos lecionados pelo professor. Somente serão consideradas as avaliações 

contendo as respostas de pelo menos dez (10) alunos.  

O Desempenho Médio em Sala de Aula será obtido para cada professor pela combinação 

da média dos últimos três anos do Desempenho Anual em Sala de Aula.  

 

Viagens  

Poderão ser concedidos auxílios aos professores para que custeiem viagens a congressos e 

seminários no Brasil. O encaminhamento de pedidos deverá ser feito, sempre, pelo Coordenador 

do curso ao qual o professor está primariamente alocado. Nestes casos é imperativo que a afiliação 

acadêmica do professor mencione a Faculdade Ibmec - DF.   

 

Autorizações Especiais 

É possível que, durante o período regular de trabalho, o professor tenha necessidade de se 

ausentar para participar de congressos, simpósios ou outras atividades acadêmicas. Não pode, 

porém, fazê-lo sem obter a correspondente autorização, que será concedida nos seguintes termos: 

7.1 Tratando-se de ausência por até duas semanas, o professor deverá solicitar ao 

Coordenador do respectivo curso de graduação, o qual emitirá pronunciamento 

conclusivo sobre a concessão da licença. 

                                                 
 
1
 Como cópia de documentos pessoais e cópias de artigos publicados. 
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7.2 Tratando-se de ausência por mais de duas semanas, o Coordenador do curso 

encaminhará a solicitação do professor, por escrito, ao Diretor Acadêmico, que 

julgará, conclusivamente, da relevância do evento a ser atendido pelo professor 

solicitante. Deverá ser indicado o substituto do professor para assumir as funções 

acadêmicas. 

 

Rescisão de Contrato 

O professor que pretende rescindir o seu contrato deverá encaminhar uma carta nesse 

sentido ao Coordenador do Curso de graduação, com cópia ao Setor de Recursos Humanos da 

instituição.  

Revisões 

Este documento poderá ser revisto anualmente pelo Diretor Acadêmico, e submetido ao 

Comitê Acadêmico para ratificação. 

 

Corpo Técnico Administrativo 

O corpo técnico-administrativo da Faculdade Ibmec - DF é formado pelos por todos os 

funcionários não docentes. 

As atividades do corpo técnico-administrativo da Instituição estão relacionadas com a 

manutenção e adequação permanente do apoio técnico, administrativo e operacional. As 

atividades relacionadas ao exercício de chefia, assessoramento e assistência na própria Faculdade 

também são consideradas atividades associadas ao corpo técnico-administrativo. 

O Plano de Cargos e Salários caracteriza-se como um instrumento de organização e 

normatização das relações de trabalho entre o a Faculdade Ibmec - DF e seus empregados, além de 

contribuir para a política de recursos humanos. 

Sustentado teoricamente no conjunto de premissas descritas a seguir, disponibiliza uma 

série de alternativas que permitem ao gestor administrar os recursos humanos da Faculdade Ibmec 

- DF de forma estimulante e competitiva, valorizando o conhecimento, a competência e o 

desempenho da força de trabalho. 

 
 
Justificativa 

 

Um plano de cargos e salários constitui-se em instrumento relevante de gestão e deve 

contemplar princípios fundamentais, como flexibilidade, mobilidade funcional, motivação 
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profissional e racionalidade administrativa, que promovam o estímulo ao desenvolvimento pessoal 

e profissional, propiciem oportunidades de progressão funcional com possibilidade de 

desempenho de atividades em diversas áreas operativas, atendendo a níveis de proficiência técnica 

requeridos pela organização. 

A Faculdade Ibmec - DF tem por finalidade zelar pela ética e disciplina no exercício das 

profissões e necessita de ferramentas consistentes para gerir seus recursos humanos, não só 

voltadas ao atendimento dos requisitos legais, mas, fundamentalmente, para integrar suas 

atividades e ampliar a produtividade, dentro de uma visão de prestação de serviço de interesse 

público, tornando o processo decisório mais eficaz. 

Neste sentido, tornou-se necessário analisar a aplicação que vem sendo feita na Faculdade 

Ibmec - DF a partir da implementação do Plano de Cargos e Salários e Normativos de Pessoal, 

com as seguintes características: 

 
 Em relação aos cargos 

 

Cargos amplos e enriquecidos delineados a partir de atividades características de 

subsistemas e processos típicos da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec, englobando grande 

número de funções afins, estruturadas em carreiras, segundo a maturidade e competências 

necessárias. 

Descrições e Especificações componentes do cargo com o objetivo de definir as relações 

de competência, de atribuições e de requisitos necessários para o desempenho das atividades da 

Faculdade Ibmec - DF. 

 
 Em relação à progressão funcional 

 

Conjunto de procedimentos que tem por objetivo regulamentar e disciplinar o processo de 

progressão funcional, contemplando: 

 
Plano de Cargos e Salários - PCS 
Noções Preliminares 

• Promoção Horizontal decorre do merecimento e do tempo de serviço no Grupo Ibmec, de 

forma sequencial, padrão a padrão, até atingir o limite do nível2 em que está enquadrado. 

• Progressão Vertical decorre da capacitação profissional do empregado, no cargo em que 

está enquadrado, progredindo de um “nível3” para outro. 

                                                 
 
2 Nível –considerado na empresa como o grade ou GGS, sigla interna para referência de nível tratado no documento.  
3 Nível –considerado na empresa como o grade ou GGS, sigla interna para referência de nível tratado no documento.  
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• O presente Plano de Cargos e salários não é aplicável aqueles empregados exercentes de 

cargos de confiança, assim compreendidos aqueles definidos pelo art. 62, da CLT, bem 

como para operadores de Call Center e ascensoristas e consultores de negócio. 

• Critérios de desempate:  

1. escolaridade;  

2. maior tempo no último cargo correlato;  

3. e avaliação anual. 

Objetivos 
 

São objetivos do PCS: 

a) Prever, qualitativa e quantitativamente, os recursos humanos; 

b) Delimitar atribuições, deveres e responsabilidades inerentes a cada cargo; 

c) Definir especificações de cargos; 

d) Estabelecer uma estrutura salarial; 

e) Oferecer oportunidades de remuneração capazes de produzir continuada estimulação nos 

empregados, elevando seus padrões de produtividade. 

 
Estrutura Conceitual do PCS 
 

A estrutura do PCS da Faculdade Ibmec - DF se desdobra em cargos, níveis e padrões. 

 
1. Cargo é o conjunto de atividades de natureza semelhante e graus de complexidade 

diferenciados para suprir as necessidades de serviços. 

2. Nível é o patamar de escalonamento do cargo em função de exigência de 

escolaridade e grau de complexidade das tarefas, internamente denominado GGS ou grade. 

3. Padrão é a representação alfanumérica relativa a um valor em moeda corrente na 

tabela salarial sequencial e crescente para remunerar adequadamente a execução de 

atividades com complexidade definida nos diversos níveis. 

 

Os níveis do Grupo Administrativo e Técnico, denominados “GGS”, podem variar de 1 a 

11, dependendo da exigência e da complexidade das tarefas. 

 
Estrutura Salarial 
 

Os objetivos da estrutura salarial são: 



 
 

39

• Compor um esquema de remuneração, distribuído em nível/padrão em cada cargo, capaz 

de atrair e manter pessoal qualificado e estimulado para as diversas posições da Faculdade 

Ibmec - DF, além de oferecer ao empregado as perspectivas de progressão em concordância 

com a sua capacidade e habilidade; 

• Relatividade interna (resultados iguais de performance e tempo de casa); 

situação do mercado; 

• Serão feitas pesquisas de mercado para orientar a evolução salarial para cada nível (ou 

GGS); 

• O ajuste de mercado pode ocorrer como consequência de um reajuste nas tabelas salariais 

para alinhamento com o mercado ou apenas para alinhar os salários de determinados 

cargos. 

• Equilíbrio orçamentário da empresa. 

Plano de Cargos e Salários - PCS 
Noções Preliminares 
 

Evitar, internamente, disfunções organizacionais advindas de desequilíbrios e 

desigualdades salariais; 

Concorrer nos diversos segmentos do mercado de trabalho nas áreas inerentes à sua 

atuação, de forma a absorver os melhores profissionais disponíveis. 

Os objetivos acima fixados exigem a compatibilização da estrutura salarial com a de 

cargos, pois os mesmos são interdependentes e indissociáveis, visto que determinam a progressão 

do empregado dentro da Faculdade Ibmec - DF. 

 
Divisão da Estrutura Salarial 

Na designação de cargo amplo e enriquecido, quando considerado do nível inicial até o 

nível final, é contemplada a possibilidade de desenvolvimento do empregado em promoções 

horizontais e consequentes progressões verticais, que segundo os mais conceituados autores, têm-

se constituído, no principal fator de motivação para o trabalho. 

 
Critérios de fixação dos Valores Salariais 

Toda e qualquer alteração salarial deverá observar os seguintes requisitos: 

� Valor do reajuste proposto provisionado no orçamento oficial da companhia e da área 

requisitante; 

� Ter no mínimo 1 (um) ano no exercício do cargo e nível; 
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� Poderão ser criadas exceções ao prazo mínimo de 1 (um) ano no exercício do cargo e 

nível, desde que aprovadas pelo Diretor da área requisitante, pela Diretoria de Recursos 

Humanos e pela Presidência do Grupo Ibmec. 

� Avaliação de Desempenho (PAMP) com nota mínima 3; 

� Todo funcionário deve ser admitido com o salário no início da faixa salarial 

estabelecida para o seu cargo; 

� Poderão ser criadas exceções para o item acima, desde que aprovadas elo Diretor da 

área requisitante e pela Diretoria de Recursos Humanos. 

 

Critérios para Evolução no PCS 

Para cada cargo e nível existe um número limitado de vagas que será definido a critério da 

empresa. 

Desta forma, ainda que diversos empregados preencham os requisitos para determinado 

cargo ou nível, deverá ser observado em qualquer hipótese o número limite de vagas. 

Para as promoções verticais ou horizontais, além dos requisitos definidos no Anexo I, 

deverão ser observados os seguintes critérios: 

� Horizontal: 
 

• Existência de vaga; 

• Aprovação no processo de seleção; 

• Tempo mínimo no cargo. 

� Vertical: 

• Existência de vaga; 

• Aprovação no processo de seleção; 

• Tempo mínimo no cargo; 

• Atendimento ao perfil exigido. 

 
Descrições e Especificações dos Cargos 

As descrições e as especificações dos cargos da Faculdade Ibmec - DF constituir-se-ão no 

registro formal das tarefas e dos requisitos físico, mental e comportamental que lhes são inerentes. 

A descrição e especificação do quadro administrativo e técnico encontra-se no Anexo I do 

presente documento. 

 
♦ DESCRIÇÃO DO CARGO: 

• Identificação: exibe o título do cargo, o nível/categoria e a ocupação, se for o caso; 
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• Descrição sumária: sintetiza o trabalho dos ocupantes, definindo os traços principais das 

atividades do cargo, por nível/categoria; 

• Principais atribuições: descrição das tarefas, deveres e responsabilidades mais usuais 

inerentes ao cargo. 

 
 
 
♦ ESPECIFICAÇÃO DO CARGO: 
 

• Identificação: exibe o título do cargo, o nível e a ocupação, se for o caso; 

• Atributos: estabelecem os principais requisitos físicos, mentais e comportamentais, 

necessários ao pleno desempenho das atribuições cometidas ao cargo, no nível/categoria. 

♦ CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS: 
• Para se definir a faixa salarial de um novo cargo, este deverá passar pelo processo de 

avaliação e classificação, conduzido pela área de RH, com base nas atribuições do novo 

cargo e na modelagem de cargos e salários já existentes. 

♦ TRANSFERÊNCIA DE CARGOS: 
 

• Ocorre uma transferência, quando o funcionário passa a ocupar um cargo em outra área; 

• Uma transferência não significa que o funcionário receberá um aumento de salário; 

• Se a transferência for para um cargo de um nível superior ao nível do cargo atual, serão 

aplicadas as mesmas regras definidas para os casos de promoção vertical; 

• Se a transferência for para um cargo do mesmo nível, e for necessário um aumento de 

salário para um melhor posicionamento do salário do funcionário na faixa salarial, serão 

aplicadas as mesmas regras definidas paras os casos de promoção horizontal.  

O Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo regula as condições de admissão e 

dispensa dos membros do corpo técnico-administrativo da Faculdade Ibmec - DF.  As relações de 

trabalho dos membros do corpo técnico-administrativo da Faculdade são regidas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, pelas demais legislações pertinentes, por este Plano e pelos 

acordos ou convenções coletivas de trabalho das classes relativas à base territorial da Instituição. 

Os cargos ou funções do corpo técnico-administrativo da Faculdade são acessíveis a todos 

quantos satisfaçam os requisitos estabelecidos na descrição de cargos, sendo que entende-se como 

atividades do corpo técnico-administrativo as relacionadas com a permanente manutenção e 

adequação do apoio técnico, administrativo e operacional da Faculdade, bem como àquelas 
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inerentes ao exercício de chefia, assessoramento e assistência na própria Instituição. 

O corpo técnico-administrativo será constituído por todos os funcionários não docentes da 

Faculdade Ibmec -  DF que exerçam as atividades descritas em Plano de Carreira específico, 

integrando o Quadro de Pessoal da Faculdade. 

A competência para aprovação do número de vagas do corpo técnico-administrativo, 

distribuídos pelas diversas categorias e classes, será do Conselho Superior, e será feita após o 

encerramento de cada semestre letivo, ou quando de necessidade superveniente.  A competência 

final para implantação será, sempre da Mantenedora, visto que resultam em aumento ou 

diminuição de despesa.   Assim, a admissão do membro do corpo técnico-administrativo far-se-á 

mediante contrato de trabalho celebrado com a Mantenedora, e a seleção de candidatos será feita 

com observância dos critérios estabelecidos no Regimento da Faculdade e em Plano 

correspondente, em fase de atualização. 

São requisitos mínimos para ingresso nas categorias: 

I – Nível Superior: ser portador do Diploma de Graduado e/ou registro em Conselho 

Profissional competente; 

II – Nível Médio: ser portador do Certificado de Conclusão Ensino Médio; 

III – Nível de Apoio: ser portador de Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental; ou, 

conforme a atividade a ser desenvolvida, ter experiência comprovada e/ou conhecimento 

específico. 

Para fins de ascensão a uma categoria mais elevada, o critério é o nível de formação 

exigida, e o enquadramento será promovido na existência de vaga, de acordo com as 

disponibilidades orçamentárias e com a aprovação da Diretoria. 

O acesso de um nível para outro se dá por tempo de serviço efetivo na Faculdade e por 

indicação do responsável pelo setor, na qual constará obrigatoriamente, a assiduidade, a 

pontualidade, a sinergia e o cumprimento integral das atividades atribuídas, para a aprovação da 

Diretoria, observado ainda, o decurso de tempo será de dois anos, contado a partir da data de 

admissão.    É vedado ao membro do corpo técnico-administrativo da Faculdade manter dupla 

vinculação com a Mantenedora. 
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Os membros do corpo técnico-administrativo estão sujeitos à prestação de serviços 

semanais, ressalvados os casos em que a legislação específica estabeleça diferente jornada de 

trabalho, dentro dos seguintes regimes: 

I – Regime de 44 horas semanais, em 02 (dois) turnos diários completos; 

II – Regime de 36 horas semanais, em 01 (um) turno diário; 

A remuneração básica do corpo técnico-administrativo será fixada pela Mantenedora, 

sempre considerando os acordos e convenções coletivas ajustados entre os órgãos representativos 

das classes e dos mantenedores. 

A dispensa dos membros do corpo técnico-administrativo é de competência da 

Mantenedora, sendo que o controle de frequência do funcionário é exercido pelo responsável do 

setor a que está vinculado.    

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Faculdade Ibmec é composta por Congregação, Conselho Superior - CONSUP; Conselho 

de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação; Diretoria; Coordenadores de Cursos e Colegiado 

de Curso. As reuniões de colegiado, que ocorrerão semestralmente, objetivam a apresentação de 

propostas metodológicas, de novas atividades acadêmicas e de alterações, se ocorridas, da matriz 

curricular, além de expor os resultados acadêmicos do período. Nesses encontros, os corpos 

docente e discente são ouvidos, o que permite a tomada de decisão acerca das alterações e das 

implantações de projetos de pesquisa, extensão, metodologia e avaliação institucional. A 

Coordenação participa de reuniões com o corpo discente, nas quais os problemas são relatados, as 

percepções dos alunos ouvidas.  

 

 

Colegiado de Curso 

De acordo com o Regimento da IES, o Colegiado de Curso é um órgão deliberativo e 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:  
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• O Coordenador de Graduação (Presidente); 

• Os docentes do curso; 

• Um representante do Corpo Discente. 

É de competência do Colegiado do Curso: 

• Pronunciar-se sobre o Projeto Pedagógico do Curso, a programação acadêmica e seu 

desenvolvimento, nos aspectos de ensino, iniciação à pesquisa e extensão, articulados 

com os objetivos da IES e com as normas regimentais; 

• Avaliar a organização didático-pedagógica dos planos de ensino de disciplinas, 

elaboração e/ou reelaboração de ementas, definição de objetivos, conteúdos 

programáticos, procedimentos de ensino e de avaliação, bibliografia, além de sugerir 

modificações, quando necessárias; 

• Apreciar programação acadêmica que estimule a concepção e prática interdisciplinar 

entre disciplinas e atividades de distintos cursos; 

• Analisar resultados de desempenho acadêmico dos alunos e aproveitamento em 

disciplinas com vistas a pronunciamentos pedagógico-didático, acadêmico e 

administrativo; 

• Inteirar-se da concepção de processos e resultados de Avaliação Institucional, Padrões 

de Qualidade para Avaliação de Cursos e por meio do Exame Nacional de 

Desenvolvimento de Estudantes (Enade), avaliar o desempenho e rendimento 

acadêmico dos alunos; 

• Analisar e propor normas para o estágio supervisionado, elaboração e apresentação de 

monografia e de trabalho de conclusão de curso a serem encaminhados ao Conselho 

Superior. 

 

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. 

Cada curso da Faculdade Ibmec possuirá um Colegiado de Curso, convocado pelo 

Coordenador de Curso, na condição de seu presidente, que atuará como secretário das reuniões e 

pelos docentes que ministram disciplinas da matriz curricular do curso, no exercício de suas 

funções.  
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O Diretor Executivo do Ibmec-DF também é convidado a participar das reuniões de 

Colegiado de Curso. Em função da pauta das reuniões, representantes discentes também podem 

ser convidados a participar das reuniões de Colegiado do Curso. 

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 às diretrizes gerais da Faculdade. 

A articulação do Colegiado de Curso com os Conselhos Superiores será feita com a 

presença do Coordenador nas reuniões, o que permite estabelecer uma articulação clara, efetiva e 

consolidada entre o corpo docente, discente e os órgãos de gestão, fato imprescindível quando se 

pretende uma instituição de ensino dinâmica e preocupada com as necessidades da comunidade 

acadêmicas.  

As reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação visam a 

promoção do debate interdisciplinar das demandas da comunidade acadêmica, o desenvolvimento 

de propostas para implantação de projetos, metodologias e cursos. Ressalte-se que a autonomia da 

Instituição representa muito mais do que a condição necessária para que as instituições de ensino 

cumpram a sua missão perante a sociedade, sendo imprescindível para o exercício da reflexão 

crítica, da geração e da difusão do conhecimento não atrelado a ideologias ou a programas 

político-partidários. As decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação e 

do Colegiado são tomadas, após votação dos seus membros, por maioria e acatadas por todos os 

níveis da instituição, respeitando, apenas, quando envolve impactos financeiros, o orçamento 

previamente elaborado pelos coordenadores e validado pelo diretor. 

Gestão profissional, planejamento, seriedade na condução de processos e decisões e 

comprometimento com a excelência são as diretrizes que orientam a atuação do corpo docente, 

Coordenação, Direção e de todos os órgãos deliberativos da instituição. A busca pela excelência é 

demonstrada através do constante diálogo com a comunidade acadêmica e na atualização dos 

processos de aprendizagem, permitindo respostas rápidas às necessidades institucionais e da 

sociedade.  

 

Diretoria Executiva:  

 

A Diretoria Executiva, órgão de superintendência, administração, coordenação e fiscalização 

executiva da Faculdade Ibmec-DF é exercida pelo Diretor Executivo Jaime Sadao Yamassaki 
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Bastos. Por regimento em sua ausência e impedimentos, a Direção Executiva será substituída por 

pessoa indicada pela Mantenedora. 

 

São atribuições da Diretoria Executiva: 

• Representar a Faculdade Ibmec-DF junto às pessoas ou instituições públicas ou privadas; 

• Convocar e presidir as reuniões do Comitê Acadêmico; 

• Coordenar a elaboração e as alterações do Plano Desenvolvimento Institucional (PDI), do 

Projeto Pedagógico Institucional, (PPI) e o Regimento Geral da Faculdade Ibmec-DF e 

submetê-los à aprovação do Comitê Acadêmico; 

• Elaborar a proposta orçamentária e o plano de aplicação dos recursos orçamentários a serem 

encaminhados à Mantenedora; 

• Elaborar relatório anual das atividades da Faculdade Ibmec-DF, para posterior aprovação 

pela Mantenedora; 

• Submeter à aprovação da Mantenedora, acordos e convênios, com entidades nacionais e 

estrangeiras, que envolvam o interesse da Faculdade Ibmec-DF; 

• Disciplinar, semestralmente ou anualmente, a realização do processo seletivo; 

• Nomear os Coordenadores de Graduação e de Pós-Graduação; 

• Conferir grau, assinar diplomas em conjunto com o Secretário Geral, títulos e certificados 

escolares; 

• Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Faculdade Ibmec-DF, 

respondendo por abuso ou omissão; 

• Autorizar o uso dos produtos e do nome da Faculdade Ibmec-DF nas diversas mídias; 

• Cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento Geral e demais normas pertinentes; 

• Resolver os casos omissos do Regimento Geral ad referendum do Comitê Acadêmico; 

• Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei. 

 

A Diretoria Executiva poderá nomear um Coordenador Geral de Cursos com funções de 

assessoramento para as áreas de ensino, pesquisa e extensão e fará parte do Comitê Acadêmico 

com direito a voz e a voto. 

 

Coordenação Geral da Pós-Graduação 

 

O Coordenador Geral da Pós Graduação será designado pela Direção Executiva em conjunto com 

o Presidente da Mantenedora, que poderá decidir sobre a sua destituição do cargo a qualquer 
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tempo. Por regimento em sua ausência e impedimentos, o Coordenador Geral da Pós Graduação 

será substituído pela Direção Executiva. 

 

São atribuições do Coordenador Geral da Pós Graduação: 

 

•••• Na ausência do Diretor Executivo, representar a Faculdade Ibmec-DF junto às pessoas ou 

instituição pública ou privadas; 

•••• Convocar e presidir as reuniões do Comitê Acadêmico, na ausência do Diretor Executivo; 

•••• Na ausência da Diretor Executivo conferir grau, assinar diplomas em conjuntos som a 

Secretária Geral, títulos e certificados escolares; 

•••• Zelar pela ordem e disciplina no âmbito da Faculdade Ibmec-DF, respondendo por abuso 

ou omissão; 

•••• Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento juntamente com o Comitê 

Acadêmico; 

•••• Exercer as demais atribuições que lhe sejam prevista em lei; 

•••• Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da 

Faculdade Ibmec-DF. 

Coordenação dos Cursos de Graduação e Coordenação dos cursos de Pós-Graduação 

 

A coordenação de Curso de Graduação e a coordenação da Pós-Graduação são exercidas 

por docente qualificado, indicado pelo Diretor Executivo. Por regimento a coordenação de Curso 

de Graduação e a coordenação da Pós-Graduação serão substituídas nas suas faltas, impedimentos 

ou vacância, por quem a Direção Executiva designar. A Coordenação de Curso de Graduação 

subordina-se à Diretoria Executiva e a Coordenação da Pós-Graduação subordina-se à 

Coordenação Geral da Pós-Graduação. Os Coordenadores de Cursos reunir-se-ão com seus 

docentes no mínimo duas vezes por semestre para tratarem de assuntos referentes a seus cursos. 

São atribuições da Coordenação de Curso da Graduação e da Coordenação de Curso da Pós-

Graduação:  

 

•••• Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente; 

•••• Convocar e presidir as reuniões do NDE e do Colegiado de Curso; (Graduação);  

•••• Coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas no(s) curso(s) sob sua 

responsabilidade;  

•••• Sugerir cursos de Graduação, Especialização e Extensão;  
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•••• Deliberar sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos, ouvidos, quando for 

o caso, pelo professor responsável pela disciplina e o Comitê Acadêmico; 

•••• Sugerir medidas que visem aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da 

Faculdade Ibmec-DF, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam 

submetidos pela Coordenação Geral e pela Diretoria Executiva; 

•••• Representar o Curso de Graduação e o Curso de Pós-graduação junto às autoridades 

externas e órgãos da Faculdade Ibmec-DF; 

•••• Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como a assiduidade 

dos professores; 

•••• Nomear o professor responsável pela disciplina; 

•••• Julgar em grau de recurso, os pedidos de revisão de provas dos alunos; 

•••• Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e/ou confiadas pela 

Coordenação Geral e pela Diretoria Executiva. 

O Núcleo Docente Estruturante de Curso (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante de Curso é órgão consultivo, responsável pela concepção 

do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação e tem por finalidade a implantação do mesmo. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

 

•••• Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), definindo sua concepção e fundamentos; 

•••• Estabelecer o perfil profissional do egresso do Curso; 

•••• Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso; 

•••• Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular do Curso, sempre que necessário; 

•••• Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do Curso; 

•••• Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

•••• Promover a integração horizontal e vertical das atividades desenvolvidas no Curso, 

respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

•••• Supervisionar as atividades de pesquisa desenvolvidas no Curso;  

•••• Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando a indicação ou substituição de 

docentes, quando necessário. 

 

O NDE de Curso tem a seguinte constituição: 

 

•••• Mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do Curso; 
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•••• 60% (sessenta por cento) de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas 

de pós-graduação stricto sensu; 

•••• Todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 

20% (vinte por cento) em tempo integral. 

 

O Núcleo Docente estruturante (NDE) reúne-se, ordinariamente, por convocação de iniciativa de 

seu presidente, uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 

presidente ou pela maioria de seus membros titulares. 

 

Núcleo de Atendimento ao Aluno e Financeiro - NAAF 

 

O Núcleo de Atendimento ao Aluno e Financeiro é o órgão de apoio ao qual compete 

centralizar todo o registro acadêmico da Faculdade Ibmec-DF, dirigido por uma Secretária Geral. 

Por regimento a NAAF terá sob sua guarda os documentos de escrituração escolar, arquivos, 

prontuários dos alunos e demais assentamentos em livros fixados pelo Regimento e pela legislação 

vigente. 

Compete à Secretária: 

•••• Chefiar a Secretaria, fazendo a distribuição equitativa dos trabalhos aos seus 

auxiliares, para o bom andamento dos serviços; 

•••• Comparecer às reuniões do Comitê Acadêmico, secretariando-as e lavrando as 

respectivas atas; 

•••• Abrir e encerrar os termos referentes aos atos escolares, submetendo-os à assinatura 

da Diretoria Executiva; 

•••• Organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se atenda, prontamente, 

a qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de interessados ou da direção da 

Faculdade Ibmec-DF; 

•••• Redigir editais de processo seletivo, chamadas para exames e matrículas; 

•••• Manter atualizados os manuais dos alunos; 

•••• Emitir os documentos acadêmicos;  

•••• Organizar as informações e os documentos necessários para controle dos registros 

acadêmicos; 

•••• Acatar, cumprir e fazer cumprir as determinações da Direção da Faculdade Ibmec-DF, 

além de exercer as demais funções que lhe forem confiadas. 
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Biblioteca 

 

A Biblioteca, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado, destina-se a 

atender a professores, alunos e à comunidade. Pelo regimento a Biblioteca está organizada 

segundo os princípios mais modernos da biblioteconomia, regendo-se por regulamento especial, 

baixado pelo Diretor Executivo. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Ibmec-DF é órgão autônomo em 

relação ao Comitê Acadêmico e demais órgãos colegiados existentes. A CPA será composta por 

sete membros, assim distribuídos, também por determinação em regimento: dois representantes do 

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

representantes do corpo técnico-administrativo e um representante da sociedade civil organizada. 

A CPA reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada semestre nas datas previstas em calendário 

elaborado por seus membros em sua primeira reunião e, extraordinariamente, quando convocada 

por seu Coordenador ou por pelo menos um terço de seus membros.  

Compete a CPA: 

• Avaliar o desempenho institucional, tendo em vista a qualificação do processo educativo e 

utilizar os resultados para melhoria efetiva das ações desenvolvidas. 

• Elaborar uma metodologia de avaliação que garanta a participação dos segmentos 

constituintes da comunidade institucional. 

• Consolidar o processo de avaliação como prática permanente na Instituição.  

• Validar os achados da pesquisa, oportunizando aos distintos segmentos a reflexão sobre os 

resultados obtidos. 

 

Departamento de Carreiras  
 

Compete ao Departamento de Carreiras orientar alunos e ex-alunos de graduação e pós-

graduação a desenvolverem suas carreiras de forma completa, traçando metas e objetivos 

profissionais. Pelo regimento, o departamento de Carreiras desenvolve as atividades: 

 

•••• Workshops sobre profissões e tendências;  

•••• Programas de preparação para o mercado de trabalho;  
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•••• Eventos de relacionamento com as empresas (Ibmec Connection);  

•••• Encontros com headhunters; 

•••• Relacionamento direto com empresas para auxiliar o ingresso de alunos e ex-alunos no 

mercado de trabalho, em experiências efetivas e estágios ou para contratação de 

profissionais para atuarem na Faculdade;  

•••• Atendimentos individualizados à alunos e ex-alunos;  

•••• Divulgação de oportunidades para os programas de estágio e de trainee;  

•••• Encaminhamento de currículos de alunos e ex-alunos, de acordo com o perfil solicitado 

pelas empresas;  

•••• Recrutamento de pessoal in loco, no campus da Faculdade. 

 

Ouvidoria 
 

A Ouvidoria tem caráter exclusivo de mediadora das questões que envolvem a 

Administração da IES, servidores, alunos e a comunidade externa. Subordinada à Diretora 

Executiva, a Ouvidoria Acadêmica não possui poder deliberativo, executivo e judicativo e 

exercerá suas funções com independência e autonomia, atendendo às disposições legais, 

estatutárias e regimentais aplicáveis. A Ouvidoria Acadêmica manterá em rigoroso sigilo o nome 

dos envolvidos, salvo nos casos em que sua identificação seja indispensável para a solução do 

problema e atendimento ao interessado. A Ouvidoria terá contato com a comunidade através de 

um link (http://ouvidoria.devrybrasil.com.br/FormularioSac/Formulario,) disponível na sua Home 

Page e dos demais canais de comunicação, como o Call Center e o Fale Conosco, além de manter 

registro, classificação das ocorrências, incidentes e soluções de problemas trazidos à sua 

consideração. As solicitações da Ouvidoria Acadêmica deverão ser atendidas no prazo máximo de 

5 (cinco) dias. 

São atribuições da Ouvidoria Acadêmica:  

 

• Exercer a função de representante da comunidade junto à IES e, dentro de sua 

competência, ao Grupo Ibmec Educacional SA;  

• Encaminhar, prontamente, a questão ou sugestão apresentada à área competente;  

• Agilizar a remessa de informações de interesse do usuário ao seu destinatário;  

• Acompanhar o andamento dos procedimentos, verificando o cumprimento do prazo 

estabelecido para sua solução, fazendo constar no relatório mensal aqueles não atendidos;  

• Identificar e sugerir soluções de problemas ao dirigente do órgão em que ocorre;  

• Propor a correção de erros, omissões ou abusos cometidos no atendimento à comunidade;  
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• Atuar na prevenção e solução de conflitos; 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

O Ibmec, datado da década de 1970, nasceu como instituto de pesquisas na área financeira. 

Nos anos 80, foi lançado o primeiro MBA de Finanças do Brasil, e na década de 90 iniciaram-se 

as atividades da graduação. Em 1999 passou a ser uma entidade com fins lucrativos, mantida pelo 

Ibmec S/A. Naquela época já contava com unidades também em São Paulo e Belo Horizonte, e 

vários cursos lato-sensu (MBAs).  

No início dos anos 2000, foram lançados os cursos de mestrado profissionalizante nas 

áreas de Administração e Economia. Em 2004 houve uma fusão das operações do Ibmec S/A com 

IBTA S/A, surgindo a Veris S/A, entidade mantenedora Ibmec e do IBTA (instituições de ensino 

no Estado de São Paulo). Em 2005, o curso de Direito da Faculdade Evandro Lins e Silva somou-

se aos tradicionais cursos da instituição.   

Em 2007 foram iniciadas as atividades do Ibmec – DF localizado no 2º Andar do Edifício 

Corporate Financial Center, SCN, Quadra 2, Bloco A, Salas 203 e 204, Asa Norte, Brasília-DF 

quando iniciaram os cursos de Pós Graduação CBA e MBA. 

Em 2009 a unidade Ibmec –DF foi credenciada pelo MEC com autorização para abertura 

dos cursos de Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis e Relações 

Internacionais. 

Em 2010 iniciaram as aulas nos cursos de Graduação, Administração e Economia. 

 

Estratégias adequadas permitiram a continuidade das atividades, em condições adequadas 

de qualidade, atendendo plenamente às expectativas do MEC e da comunidade acadêmica. A 

geração de caixa tem origem nas mensalidades escolares previstas no PDI. Os contratos foram e 

são abertos aos alunos, havendo atendimento às diretrizes dos órgãos de proteção ao consumidor. 

Os investimentos são feitos pela mantenedora, seja com recursos próprios do caixa gerado por 

suas atividades educacionais ou com apoio de instituições financeiras, o que viabilizou a 

manutenção operacional do Ibmec-DF e o desenvolvimento de edificações, laboratórios e novos 

equipamentos.  

No ano de 2012, em função da não formação de turmas para continuidade das atividades, a 

mantenedora decidiu interromper a oferta dos cursos de graduação da Faculdade Ibmec-DF, e 

solicitar seu descredenciamento.  

Ao final do ano de 2015, ocorreu uma significativa mudança no controle acionário da 

mantenedora, e o Grupo Ibmec Educacional foi adquirido pela DeVry Educacional do Brasil, 
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braço nacional do DeVry Education Group, com sede em Chicago (EUA). Em função do plano 

estratégico da nova mantenedora, decidiu-se por retomar a oferta dos cursos de bacharelado em 

Brasília.  

A participação no Prouni garante à instituição isenção de imposto sobre a renda (IRPJ e 

CSLL), PIS e COFINS sobre a receita para as atividades da graduação. Os resultados anuais da 

Faculdade Ibmec DF têm sido positivos, com excedentes suficientes para manutenção de 

investimentos. Todas as obrigações trabalhistas e tributárias são cumpridas.  

 

 A estratégia de criação e crescimento da Faculdade Ibmec assegurou que o 

empreendimento fosse viável e seguro, garantindo o compromisso com a qualidade na Educação e 

no apoio à sociedade. Tal perspectiva vem se realizando, principalmente a partir não só da 

demanda discente pelo ingresso na instituição como também pelos vários projetos que vinculam 

academia e sociedade. O reconhecimento qualitativo se reflete nos indicadores do MEC e de 

mercado (rankings do Guia do Estudante, Revista Você S/A, entre outros), o que atesta a boa 

saúde acadêmica e administrativo-financeira. Projetos de curso são precedidos por pesquisas de 

opinião e demanda, do levantamento de custos decorrentes dos projetos pedagógicos, o que 

transmite a necessária segurança institucional e aos membros da comunidade acadêmica.  

 

 

EIXO 5: Infraestrutura Física  

 

Dimensão 7: Infraestrutura Física  

A Faculdade Ibmec Distrito Federal, uma das principais instituições de ensino de Brasília, 

está situada no 2º subsolo do Edifício Venâncio, 3000, SCN 06, Conjunto A, Shopping Id Asa 

Norte.  Localizado junto às principais áreas de negócios da capital do país e local de fácil acesso à 

população em geral. 

Localizada no centro financeiro e empresarial de Brasília, a Faculdade Ibmec - DF dispõe 

de uma estrutura moderna e eficiente para atender aos seus alunos e professores.  

O espaço da sala de aula atende às especificidades da proposta didático-pedagógica e 

metodológica da Instituição, contemplando espaços suficientes para que os alunos possam 

trabalhar individualmente ou em grupos, de acordo com os objetivos traçados para cada aula ou 

conteúdo curricular. 
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O modelo de organização do espaço da sala de aula adotado pela Faculdade Ibmec – DF 

tem sua adequação também à metodologia adotada pela Harvard Business School, que se 

fundamenta nos princípios construtivistas e utiliza o método de caso - estimulado e utilizado  em 

sala 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 luminosidade é excelente para que os estudantes possam acompanhar as aulas, inclusive 

durante a projeção dos slides. O quadro magnético é grande o suficiente para que o conteúdo 

possa ser  expresso pelo professor de forma graficamente correta. 

O espaço da sala de aula inclui recurso tecnológico para que o conteúdo das aulas seja 

projetado pelo professor para acompanhamento dos alunos. 

A Faculdade Ibmec - DF considera que o conhecimento científico poderá ter repercussão 

mais positiva e importante no processo de transferência e inovação tecnológica se houver um 

serviço especializado de informação estruturado, desenvolvido e bem preparado para selecionar 

informação técnica cultural e científica. 

Dentro desse contexto, surge a biblioteca como parte essencial do projeto institucional, com 

a finalidade de organizar e disseminar a informação, desenvolver atividades inerentes ao processo 

de ensino-aprendizagem, bem como a dinâmica e a atualização de informações que deverão ser 

observadas e geradas no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. 

A biblioteca da Faculdade Ibmec - DF é totalmente informatizada, objetivando maior 

comodidade e praticidade aos discentes e docentes, que têm acesso ao acervo completo da 

biblioteca “on line”. Encontra-se disponíveis no acervo da biblioteca os livros citados na 

bibliografia básica dos cursos de graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu), normalmente 

utilizados em cursos oferecidos por instituições universitárias norte-americanas, de graduação e 

pós-graduação. 

A expansão do acervo bibliográfico é feita por meio de sugestões do corpo docente, da 

coordenação e dos técnicos pesquisadores e em constante atualização, de acordo com as 

necessidades das disciplinas implantadas e demais atividades de ensino. A biblioteca oferece, 

ainda, serviços de consulta e localização de publicações, empréstimos entre bibliotecas, serviço de 

cópias de periódicos e consulta no Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Periódicas por 

meio do Programa de Comutação Bibliográfica. 
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4 - ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

Os resultados do processo de autoavaliação são encaminhados às instâncias superiores da 

Faculdade Ibmec-DF, a quem compete a redefinição e implementação das políticas acadêmicas 

que o processo avaliativo sugerir. Os resultados da avaliação subsidiam as ações internas e a 

reformulação do Plano de Desenvolvimento da Instituição e do Projeto Pedagógico Institucional. 

O conhecimento gerado pelo processo de autoavaliação e disponibilizado à comunidade 

acadêmica, aos avaliadores externos e à sociedade tem uma finalidade clara de priorizar ações de 

curto, médio e longo prazos, planejar de modo compartilhado e estabelecer etapas para alcançar 

metas simples ou mais complexas que comprometam a Instituição para o futuro.  

O projeto de Autoavaliação da Faculdade Ibmec-DF disponibiliza indicadores para a 

revisão de ações e redirecionamento das estratégias de atuação da Instituição. É uma ferramenta 

para o planejamento e gestão institucional, instrumento este de acompanhamento contínuo do 

desempenho acadêmico e do processo sistemático de informações à sociedade.  

Para que a avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de instrumento para o 

aperfeiçoamento do projeto acadêmico e sócio-político da Instituição, garantindo a melhoria da 

qualidade e a pertinência das atividades desenvolvidas, é realizada uma análise criteriosa dos 

resultados do processo de avaliação. Os relatórios gerados servem para que a Instituição 

identifique os acertos e as ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades 

envolvendo-se num processo de reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas, 

assumindo assim a direção efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica. Os resultados, 

portanto, também servem de base para revisar o planejamento do PDI, bem como os projetos 

pedagógicos dos cursos. 

Podemos relacionar alguns resultados das avaliações de pós-graduação e as ações 

realizadas no Ibmec – Brasília. Com relação às notas atribuídas ao acervo da biblioteca houve uma 

pequena melhora de 62% para 72% do nível de satisfação. A coordenação do Ibmec-Brasília 

observou a necessidade de aquisição de novas obras bibliográficas.  

Com relação ao auxiliar de andar, podemos dizer que a agilidade no atendimento melhorou 

significativamente. O nível de satisfação observado passou de 65% para 85%. O nível de 

satisfação dos alunos com relação aos itens de infraestrutura do prédio foram muito elevados. 

Apresentaram notas superiores a 85% de satisfação com relação a banheiros, limpeza das 

instalações, recepção e segurança.  
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O setor de Carreiras apresentou níveis de satisfação superiores a 75% e 84% nas últimas 

avaliações. A coordenação acadêmica apresentou um nível médio de satisfação nos três quesitos 

de agilidade no atendimento, cordialidade e nível de satisfação pelo serviço prestado superiores a 

72%  e 83% nas últimas avaliações realizadas.  

A infraestrutura do prédio apresentou os melhores índices de notas nos últimos semestres, 

sendo superior a 80% nos quesitos de limpeza, recepção e, segurança. Para os serviços de 

reprografia e wi-fi as notas ficaram na média de 60%. Por este motivo, a faculdade decidiu investir 

em ampliar o sistema de wi-fi para melhoria da qualidade do sinal no prédio.  

Os laboratórios de informática apresentaram notas superiores a 80% em todos os quesitos 

analisados, climatização, equipamentos e mobiliários, limpeza e qualidade da projeção.  

5 – AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

As Coordenações dos cursos têm utilizado os resultados da CPA como meio de gestão. Os 

dados obtidos pela avaliação resultaram em melhora na reestruturação dos planos de aula.  

Os resultados obtidos com as notas da biblioteca motivaram uma discussão para 

atualização e compra de novos exemplares pela instituição. 

Como a Secretaria (NAAF – Núcleo de Atendimento ao Aluno e Financeiro) apresentou 

índices de satisfação próximos de 70%, o sistema acadêmico e de matrícula será modificado, 

caminhando para a resolução de problemas de alunos especialmente on-line.  

 Mesmo que as notas atribuídas aos laboratórios de informática apresentem resultados 

extremamente satisfatórios (notas superiores a 80%), é prática do Ibmec atualizar os computadores 

por outros com tecnologias mais avançadas. 

 Foram instaladas novas tomadas nas salas de aula para atender à demanda dos alunos.  

O conhecimento das estratégias adequadas norteia as decisões, no sentido de disseminá-las, 

generalizando o sucesso. Por outro lado, as formas de ação que não apresentam resultados 

satisfatórios são modificadas, buscando-se alternativas para introdução de novos caminhos. Uma 

vez que o trabalho tem como um dos objetivos apontar os pontos fortes e fracos da Instituição, 

permitindo alterações favoráveis, os resultados obtidos são cuidadosamente analisados pelos 

diretores, coordenadores, professores e, especialmente, pela Comissão Própria de Avaliação. 
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ANEXO I 

Avaliação do professor 
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ANEXO II 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
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