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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1 Dados da mantenedora  

A Faculdade de Economia e Finanças Ibmec é mantida pelo Grupo Ibmec 
Educacional S.A. (código MEC 1.233), uma pessoa jurídica de direito privado com 
fins lucrativos e constituída sob a forma de sociedade por ações em 2009. O Grupo 
está registrado na Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 
35300184149 e inscrito no CNPJ sob o número 04.298.309/0001-60. 

Em dezembro de 2015, o Grupo Ibmec passou a fazer parte da DeVry Educacional 
do Brasil, braço nacional do DeVry Education Group, com sede em Chicago. A 
DeVry Brasil conta com 17 instituições: ÁREA1 (Salvador), Damásio (São Paulo), 
DeVry João Pessoa (João Pessoa), DeVry São Luís (São Luís), FACI (Belém), FACID 
(Teresina), FACIMP (Imperatriz), Faculdade Martha Falcão (Manaus), Faculdade 
Ruy Barbosa (Salvador), FANOR (Fortaleza), FBV (Recife), IBMEC (Belo Horizonte, 
Brasília, Rio de Janeiro), IBTA (Campinas), Metrocamp (Campinas), UNIFAVIP 
(Caruaru). 

1.2 Dados da mantida 

1.2.1 Mantida 

Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ 

CNPJ 04.298.309/0009-18 

Rio de Janeiro - RJ 

1.2.2 Missão 

Empoderar nossos alunos para que possam atingir seus objetivos educacionais e 
de carreira. 

Cumprir tal missão implica trabalhar continuamente para ser um centro de 
excelência de formação em nível superior no âmbito dos cursos, visando formar 
cidadãos e profissionais que atendam às demandas requeridas pelo país, gerando 
valor e contribuindo para o crescimento pessoal e profissional dos discentes e da 
educação brasileira em geral.  

Em outros termos, há uma função social a ser cumprida, qual seja, oferecer ensino 
de qualidade para a formação integral e continuada de profissionais inovadores, 
competentes e com capacidade empreendedora para atuarem eticamente como 
agentes transformadores da realidade empresarial, organizacional e social 
brasileira. 
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1.3 Dados socioeconômicos da região 

De acordo com a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação 
de Servidores Públicos (CEPERJ, 2016), o Estado do Rio de Janeiro, a segunda 
maior unidade federativa em termos de participação no Produto Interno Bruto 
(R$ 579.433 milhões), apresentou, em 2014, variação positiva de 0,9% - inferior à 
de 2013, que foi de 2,1%. Este resultado foi maior do que o nacional, que registrou 
taxa de variação de 0,1%. Em 2014, o Estado respondeu por 10,5% do PIB do país, 
com renda per capita de R$ 35.200,00. 

A cidade do Rio de Janeiro, por sua vez, responsável por 10,5% do PIB brasileiro, 
conta com o segundo maior porto comercial brasileiro e tem sua economia 
fundamentada essencialmente na indústria, serviços e turismo. 

A população das cidades do entorno equivale ao número de habitantes da própria 
cidade do Rio de Janeiro, estimado em 6,47 milhões (IBGE, 2015), confirmando a 
necessidade de uma Instituição de Ensino Superior preocupada com o 
desenvolvimento regional, possibilitando a formação de mão-de-obra qualificada 
a atender às necessidades dos novos mercados. 

A pujança econômica reflete-se na área educacional, de acordo com o censo 
educacional 2015 (INEP/MEC 2015). Na cidade, há 753 escolas de Ensino Médio, 
das quais 476 são privadas, 263, públicas, e 14, federais, totalizando 223,6 mil 
matrículas – 65,3 mil, 150,3 mil e 8,1 mil, respectivamente. No 3º ano do Ensino 
Médio há 58,3 mil matriculados, dos quais 19,9 mil em escolas privadas, 88,4 mil, 
em públicas, e 2 mil, em federais.  

1.4 Características de gestão 

A Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ possui planos e políticas de 
desenvolvimento profissional, o que inclui programas de capacitação, bolsas de 
estudo, bônus por desempenho, prêmios e homenagens. A gestão é 
descentralizada, tendo cada gestor o seu planejamento individual, seja no que se 
refere às metas (IPP - Individual Performance Plan), seja no que se refere ao seu 
desenvolvimento pessoal (IDP – Individual Development Plan). 

A instituição conta com o intenso apoio de sua mantenedora para o provimento 
de recursos e condições de trabalho para as equipes acadêmicas. Em termos 
processuais, a instituição possui uma gestão moderna, com seus custos 
controlados de forma eficiente e transparente. Os coordenadores têm acesso 
integral aos dados financeiros de seus cursos, sendo o orçamento institucional 
anual desenvolvido com a participação deles.  

1.5 Internacionalização 

Por fazer parte de um grupo internacional, a Faculdade de Economia e Finanças 
IBMEC RJ possui várias atividades em âmbito internacional, o que inclui a oferta 
subsidiada de curso de inglês, programas de intercâmbio de estudantes, bolsas em 
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cursos nos EUA, viagens aos EUA como premiação aos melhores alunos, 
professores e funcionários, dentre outros. 

1.6 Bolsas e responsabilidade social 

O PDI, nas Políticas Institucionais para o Ensino, aponta como um dos objetivos 
dos projetos pedagógicos: fortalecer a articulação da teoria com a prática, 
valorizando a pesquisa individual e coletiva, aulas práticas em laboratório, assim 
como os estágios, curriculares e não curriculares, e a participação em atividades 
de extensão e programas de responsabilidade social. 

A Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ faz parte do Prouni e oferece bolsas 
através do FIES. A Faculdade está implantando o programa de responsabilidade 
social denominado “Indo Bem Fazendo o Bem”, visando a realização de ações para 
a promoção da sustentabilidade socioambiental na gestão da IES e nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. 

As ações de responsabilidade social são anualmente apresentadas durante a 
Mostra de Responsabilidade Social, evento de cunho científico que visa promover, 
para comunidade acadêmica e público externo, um espaço de divulgação dos 
trabalhos desenvolvidos nessa área pelos alunos, professores e pesquisadores, 
propondo-se a instigar a transdisciplinaridade entre as áreas de interesse. 

2 RELATO AVALIATIVO DO PDI 

2.1 Perfil institucional 

O PDI da Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ traz com bastante clareza 
sua missão, visão e valores, de forma consistente com o que se encontra em vários 
documentos institucionais e na fala e postura de suas principais lideranças. 

No que se refere aos seus objetivos e metas, o PDI organiza e sistematiza o 
caminho que a instituição pretende seguir nos próximos cinco anos, em alguns 
casos com metas numéricas bem delimitadas. 

A Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ chega a 2017 com 8 (oito) cursos 
reconhecidos. 

2.2 Projeto pedagógico  

O projeto pedagógico da instituição, no PDI, se encontra organizado nos seguintes 
capítulos: 

 Políticas institucionais para o ensino 
 Políticas institucionais para a pesquisa  
 Políticas institucionais para a extensão  
 Políticas institucionais para a comunicação 
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Tal organização permite demonstrar sua maturidade para novo nível em termos 
de organização acadêmica, especialmente por conta de suas políticas para a 
pesquisa. 

2.3 Programa de abertura de cursos de graduação e sequencial 

A lista de cursos apresentada está consistente com o PDI. 

2.4 Programa de abertura de cursos de pós-graduação e extensão 

Da mesma forma que a graduação, a lista de cursos de pós-graduação está 
consistente com o PDI. 

2.5 Organização didático-pedagógica da instituição  

O funcionamento da Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ está em sintonia 
com o que consta em seu regimento, possuindo um modelo simples e ágil, capaz 
de dar rápidas respostas a uma instituição que chegou ao porte em que se 
encontra no momento. Mantenedora e mantida trabalham muito próximas, 
garantindo de um lado a agilidade no repasse de recursos por parte da 
mantenedora e, de outro lado, a independência didático-pedagógica da mantida, 
especialmente no que se refere à gestão de sua complexa rotina acadêmica. 

No PDI estão colocados os aspectos gerais de organização e gestão da instituição, 
bem como a descrição das atribuições do Conselho Superior, da Diretoria, dos 
Colegiados e das Coordenações de Curso, ou seja, dos quatro principais órgãos de 
administração acadêmica da instituição.  

2.6 Perfil do corpo docente e corpo técnico-administrativo  

O PDI ilustra de forma evidente os anseios da instituição, com destaque para o 
objeto de ter a grande maioria de seu corpo docente com a titulação acadêmica de 
mestre ou doutor.    

Além disso, o PDI demonstra a articulação do trabalho da mantenedora, através 
da Diretoria de Recursos Humanos, com as lideranças acadêmicas da Faculdade 
de Economia e Finanças IBMEC RJ, visando operacionalizar com eficiência a 
seleção, contratação e desenvolvimento dos professores e técnicos-
administrativos da instituição. 

Os cronogramas de expansão do corpo docente e do corpo técnico-administrativo 
estão bem delimitados e consistentes com os planos de crescimento da instituição. 

2.7 Organização administrativa da instituição 

Acrescentado ao que foi colocado na análise da organização didático-pedagógica 
da instituição, sua organização administrativa, conforme colocado no PDI, 
demonstra a parceria entre mantenedora e mantida, bem como delimita com 
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clareza suas estruturas organizacionais, colegiados, processos avaliativos, 
procedimentos de atendimento ao aluno. 

2.8 Infraestrutura e instalações acadêmicas  

Parte da estratégia da Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ contempla 
uma infraestrutura diferenciada. Entende-se que a infraestrutura física deve 
reforçar a qualidade dos serviços oferecidos, agregando tangibilidade à proposta 
educacional. Além disso, os alunos devem se sentir parte integrante de uma 
instituição internacional operando no Brasil, com os mesmos padrões que 
encontrariam em outros lugares do mundo, isto é, padrões de classe mundial. 

O PDI documenta toda a infraestrutura do campus. A Faculdade de Economia e 
Finanças IBMEC RJ opera em duas unidades: uma no Centro, situada à Avenida 
Presidente Wilson, 118, outra na Barra da Tijuca, instalada à Av. Armando 
Lombardi, 490. 

A unidade Centro, um prédio de 11 andares, conta com quatro modernos 
elevadores, uma biblioteca de 400 metros quadrados, auditório de 120 lugares, 
seis pavimentos de sala de aula, com mais de 50 modernas salas totalmente 
informatizadas. No Centro são ofertados os cursos de Administração, Ciências 
Contábeis e Economia, além de dois cursos da Faculdade de Ciências Socais 
Aplicadas Ibmec, Direito e Relações Internacionais. 

Já o prédio na Barra da Tijuca, onde funcionam os cursos de Administração, 
Economia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharias Civil, Mecânica e 
de Produção, Direito e Relações Internacionais, conta com 36 salas de aula, 1 
auditório, 1 estúdio de áudio, 1 estúdio de fotografia/filmagem, 2 ilhas de edição, 
2 salas Design Thinking, 1 sala dos professores e 11 laboratórios, além de 
biblioteca e espaço para convívio e alimentação. 

Todas as salas de aula de ambas as unidades contam com recursos audiovisuais 
(projetor multimídia fixo e computador com acesso à internet), ramal telefônico, 
são climatizadas e com controle individual de temperatura e estão equipadas com 
quadros brancos, telas de projeção retráteis e carteiras estofadas com mesas, 
proporcionando o conforto e funcionalidades adequadas aos alunos e docentes. 
Os ambientes são de fácil acesso aos cadeirantes, seja por meio de rampa ou 
elevadores. Recursos de áudio estão disponíveis de forma permanente em 
algumas salas de aula. 

Além disso, a instituição conta com rede sem fios, cobrindo 100% de sua área. Para 
acessar a internet, o aluno ou professor utiliza as mesmas credenciais fornecidas 
para acesso aos micros dos laboratórios ou salas de aula. 

2.9 Atendimento de pessoas com necessidades especiais  

A instituição está comprometida em assegurar aos portadores de deficiências 
condições básicas de acesso, de mobilidade e de utilização de equipamentos e 
instalações, ao longo do curso, observando a Norma Brasil Nº 9.050, da ABNT. 
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As políticas postas no PDI da Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ no que 
se refere aos portadores de necessidades especiais evidenciam o cumprimento da 
instituição com os requisitos legais de acessibilidade.  

O assunto está posto no texto do PDI, agrupado nos seguintes itens: 

 Pressupostos da política institucional de acessibilidade; 
 Dimensões de acessibilidade a serem tratadas; 
 Ações de acessibilidade para estudantes com deficiência física; 
 Ações de acessibilidade para estudantes com deficiência visual; 
 Ações de acessibilidade para estudantes com deficiência auditiva; 
 Ações de acessibilidade para estudantes com deficiência mental; 
 Abordagem da acessibilidade nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs). 

A Faculdade disponibiliza o Núcleo de Acessibilidade Institucional (NAC), parte da 
Coordenadoria de Atendimento e Suporte ao Aluno (CASA), com o intuito de 
conceber uma educação inclusiva para pessoas com necessidades de atendimento 
diferenciado, assegurando-lhes o direito à educação superior. O NAC desenvolve 
ações que assegurem o acesso, a permanência e a participação do discente com 
necessidades especiais no ambiente educacional; implanta a política de inclusão; 
investe no desenvolvimento de ações de formação continuada para a inclusão, 
envolvendo toda a comunidade; sensibiliza a comunidade quanto à necessidade 
de mudança cultural a respeito da educação especial a fim de possibilitar a 
igualdade de oportunidades às pessoas com deficiência. 

2.10 Ato autorizativo anterior ou ato de criação  

A documentação institucional se encontra em conformidade. 

2.11 Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira 

A tabulação apresentada no PDI demonstra uma sólida geração de caixa para 
suportar os investimentos em qualidade acadêmica e suficiente para os planos de 
expansão da Instituição, bem como sua conversão para centro universitário. 

A Instituição conta com substancial apoio de sua mantenedora para o provimento 
de recursos e condições de trabalho para as equipes acadêmicas. Em termos 
processuais, a Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ possui uma gestão ágil 
e moderna, com todos os seus custos controlados de forma eficiente e 
transparente, dentro de padrões financeiros e contábeis nacionais e 
internacionais. Todos os coordenadores acadêmicos têm acesso integral aos 
dados financeiros de seus cursos. 

A saúde financeira da IES, demonstrada pelos números, atesta a compatibilidade 
entre cursos oferecidos e as verbas e os recursos disponíveis. 
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3 RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 
INTERNOS E EXTERNOS 

Na Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ, os resultados das avaliações 
internas e externas são utilizados como subsídios para a revisão permanente do 
PDI. Além disso, a análise desses resultados é encaminhada aos diversos setores 
para nortear ações acadêmicas e administrativas. Essa sistemática consta do 
Projeto de Avaliação Institucional, aprovado pelo Conselho Superior e coordenado 
pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

As pesquisas institucionais envolvem a avaliação da instituição pelos corpos 
discente, docente e técnico, e ajudam a traçar um panorama da percepção de cada 
um desses segmentos sobre a Faculdade. Os resultados recebem tratamento 
estatístico e são apresentados de modo que se tenha uma visão da dinâmica da 
instituição como um todo e também, particularmente, de cada um dos seus 
setores. 

Vale ressaltar que desde seu credenciamento, a Faculdade elaborou e postou 
regularmente, de 2007 até 2017, os relatórios anuais de autoavaliação 
institucional no sistema e-MEC. Nesse período, todos os relatórios de 
autoavaliação foram discutidos e aprovados pelos membros da CPA, em suas 
reuniões periódicas. 

3.1 Resultados da pesquisa institucional 

O relatório do ano de 2017 parte do fim de um ciclo avaliativo e apresenta o 
cenário da Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ revelando suas 
potencialidades e fragilidades. 

Durante o ano de 2016, houve a manutenção da estrutura curricular dos cursos da 
mantida, para que a consolidação dos projetos pedagógicos se torne apropriada 
para o cenário econômico e social do período. Os resultados dos relatórios de 
autoavaliação dos anos anteriores junto aos corpos docente e discente 
comprovaram que as alterações foram satisfatórias. 

É importante ressaltar que o processo autoavaliativo realizado no ano de 2017, 
trouxe sedimentação em relação à autoavaliação dos anos anteriores, pois a 
instituição continua na sua busca pela excelência. Para tanto, foram realizadas 
coletas de dados em diversos os setores da coletividade acadêmica. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Economia e Finanças 
IBMEC RJ acredita que os resultados obtidos são de extrema importância e devem 
ser considerados para a elaboração do planejamento estratégico, tendo 
significativa contribuição na permanência e/ou reestruturação de ações 
institucionais. 

No primeiro tipo de avaliação realizada, o docente avalia a infraestrutura, curso e 
coordenação.  
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Para manter tal engajamento, a partir de 2016, a Diretoria de Recursos Humanos 
da mantenedora implantou diversos programas visando aumentar o engajamento 
de docentes e técnicos-administrativos incluindo, IPP, IDP, PFG e Academic Stars. 

Tal avanço demonstra que cada vez mais a Faculdade de Economia e Finanças 
IBMEC RJ está preocupada em ouvir o seu professor, tentando buscar sempre 
soluções para os maiores problemas dos mesmos. 

No que se refere à agilidade do atendimento e nível de satisfação pelo serviço 
prestado, fica perceptível a necessidade de uma maior atenção para com tais 
assuntos. Uma mudança na logística do atendimento ao aluno, sugerida pela CPA, 
certamente mudaria em muito a percepção dos discentes. Dessa forma, no ano de 
2017 ocorrerá a implantação do Sistema Agilis, para requerimentos on-line e 
processos eletrônicos dos alunos no NAAF, com treinamento e integração entre o 
NAAF e Coordenadores de Cursos. Com o recurso de solicitações on-line, não é 
necessário o atendimento presencial, facilitando e melhorando o atendimento ao 
aluno. 

Em relação à qualidade do Wi Fi (Wireless), aspecto sempre apontado pelos 
alunos na pesquisa sobre a infraestrutura, a equipe de TI da instituição fez um 
forte investimento em 2016, instalando diversos access points no campus e 
aumentando a velocidade.  

Vale ressaltar que após a análise dos dados, todo o relatório é enviado aos 
coordenadores de curso que pessoalmente, e na maior parte dos casos 
individualmente, falam com os professores sobre os resultados obtidos. Esse 
diálogo é uma sugestão da CPA, pois certamente com o mesmo, o professor sabe 
exatamente a visão dos alunos perante as suas disciplinas e, sobretudo, a sua 
postura docente em sala. 

3.2 Resultados das avaliações externas 

Seguem os resultados obtidos pela Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ 
em avaliações externas. 

3.2.1 Indicadores Institucionais 

Indicador Data Valor 

CI 2010 4 

IGC 2015 4 

IGC Contínuo 2015 3,3634 
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3.4 Resultado das visitas in loco 

CURSOS 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ENSINO 

Org. Did. 
Pedagógica 

Corpo 
Docente 

Infra 
Estrutura 

Data 
Conceito 

Final 

Administração (Centro) NSA NSA NSA  
Renovado 

por 
Portaria 

Administração (Barra) 5,0 4,8 4,9 19/02/15 5 

Ciências Contábeis  (Centro) 5,0 4,0 5,0 31/10/12 5 

Ciências Econômicas (Centro) NSA NSA NSA  
Renovado 

por 
Portaria 

Ciências Econômicas (Barra) 4,8 4,5 4,5 31/05/15 5 

Jornalismo (Barra) 4,9 4,8 5,0 24/02/16 5 

Engenharia de Produção (Barra) 4,4 4,5 4,7 06/04/16 5 

Relações Internacionais (Barra) 4,7 4,5 4,3 25/06/15 5 

3.5 Resultado das visitas in loco 

CURSOS 

ENADE CPC 

2006 2009 2012 2015 2009 2012 2015 

Administração (Centro) 5 5 5 5 5 4 4 

Administração (Barra)    5 
 

 4 

Ciências Contábeis (Centro)   4 5 
 

4 4 

Ciências Econômicas (Centro) 5 5 4 4 5 4 3 

Ciências Econômicas (Barra)    5 
 

 4 

Jornalismo (Barra)    5 
 

 4 

Relações Internacionais (Barra)    4 
 

  

Engenharia de produção (Barra)     
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4 AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS 
DECORRENTES DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

Para a organização didático-pedagógica – enfoque acadêmico: 

 Articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão por meio dos projetos e da 
dinamização dos trabalhos de conclusão de cursos; 

 Ampliação das parcerias com órgãos/instituições, visando à articulação 
com a prática profissional; 

 Ampliação da oferta de novos cursos de Graduação e Pós Graduação, 
favorecendo também a formação continuada do nosso corpo discente; 

 Em 2016.2, foi implantado o English Pro. Atualmente, o curso é oferecido 
online e é subsidiado para professores e alunos; 

 Estabelecimento de procedimento preventivo repudiando ações violentas 
ou coercitivas da parte dos alunos veteranos, em relação aos novos 
entrantes; 

 Ampliação da celebração de convênios internacionais com Universidades 
estrangeiras e as políticas de suporte da instituição aos nossos alunos que 
buscam realizar intercâmbio no exterior, assim como na recepção aos 
estudantes estrangeiros, incluindo a necessidade de disponibilizar o 
atendimento permanente aos intercambistas na própria Faculdade. 

Para o corpo docente: 

 Consolidação dos procedimentos para recrutamento e seleção de 
professores: a contratação é realizada por meio da análise documental do 
curriculum vitae, da entrevista e de uma aula-teste para uma banca de três 
professores; 

 Consolidação do perfil docente Faculdade de Economia e Finanças IBMEC 
RJ ; 

 Orientation Day: recepção docente, com palestra e coffee de boas-vindas; 
 Estabelecimento de um procedimento de preparo dos alunos para o exame 

do ENADE, envolvendo a colocação de questões padrão ENADE nas 
avaliações internas; 

 Ampliação da semana de planejamento docente visando estimular o maior 
diálogo entre os mesmos, compartilhando experiências e alinhando a 
progressão dos conteúdos entre as disciplinas dos cursos. 

Para a infraestrutura geral e específica dos cursos: 

 Reforma, pintura e manutenção em geral do prédio, atendendo às 
demandas dos cursos de Graduação e Pós-Graduação além das 
necessidades levantadas junto ao corpo discente, docente e técnico-
administrativo.  

 Atualização do acervo da biblioteca;  
 Reestruturação da Biblioteca: ampliação do espaço para guarda do acervo, 

para estudos coletivos e individuais, aumento do número de 
computadores, implantação do sistema Pergamum; 
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 Atendimento à reivindicação dos alunos por melhorias na sinalização e nas 
instalações da Faculdade para os deficientes físicos, ressaltando-se o 
espaço entre as fileiras que permita acomodar cadeiras de rodas e o acesso 
aos diferentes setores do prédio, como biblioteca e auditório; 

 Contínua atualização de softwares Acadêmicos em 2017, para os 
computadores dos laboratórios de informática; 

 Aumento do número de laboratórios para os cursos de Engenharia e 
Comunicação Social; 

 Manutenção de projetores multimídias e troca de todos os computadores 
em todas as salas de aula e da maioria dos computadores dos 
coordenadores e da sala dos professores; 

 Instalação de caixas de som em todas as salas de aulas; 
 Manutenção dos aparelhos de ar condicionado em todos os ambientes da 

Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ ; 
 Troca do sistema de gestão e atendimento ao aluno com a consolidação do 

Requerimento on-line para 2017; 
 Em 2016, o site foi reformulado e, desde então, tem passado por 

atualizações sistemáticas que deem conta das atuais demandas da 
instituição; 

 Ampliação do espaço de memória dos e-mails institucionais dos 
coordenadores de curso; 

 Mais investimento para ampliação da rede WI Fi em todo o campus. 

Para a gestão e estrutura organizacional: 

 Utilização de um novo sistema on-line de avaliação pelo corpo docente e 
técnico-administrativo para as categorias: docentes, curso, setores 
administrativos e infraestrutura; 

 Implantação de um novo sistema online de avaliação institucional; 
 Qualificação permanente do pessoal técnico-administrativo; Treinamentos 

internos e oferta de bolsas de estudo para funcionários tanto de graduação 
como de Pós-graduação;  

 Em 2016, houve a implantação do setor de Admissões, que é responsável 
por receber e dar todo o suporte aos novos inscritos e interessados a 
ingressarem na Faculdade de Economia e Finanças IBMEC RJ , seja por meio 
de vestibular, ENEM, Portador de Diploma, Transferência Externa ou 
Prouni. Os candidatos são acompanhados desde sua inscrição nos 
processos seletivos até sua matrícula, minimizando as dúvidas e ajudando 
eles durante todo o processo (conversa com o coordenador, tour guiado, 
entre outros). 

 


