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RELATÓRIO ANUAL DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AUTO-

AVALIAÇÃO 

 

 Faculdade de Economia e Finanças –  

 

(2013) 

 

 
 
 
I- DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 
 
 

Este relatório atende ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

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

Abril de 2004, que exige a implantação de uma Comissão Própria de Auto-Avaliação. 

 
 
 
Nome/Código da Instituição: Faculdade de Economia e Finanças. Código IES 1030. 
 
Caracterização de Instituição: Instituição privada – Com fins lucrativos. 
 
Endereço: Av. Armando Lombardi nº 940 – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ.  

Endereço: Av. Presidente Wilson, 118 – Centro – Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

 

II- COMPOSIÇÃO DA CPA 

 
 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Economia e Finanças, está 

composta pelos seguintes membros: 
 

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

II. Dois membros representantes do corpo técnico-administrativo; 

III. Dois representantes do corpo discente; 

IV. Um representante da comunidade. 
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Nome (assinalar, com um *, o nome do coordenador da CPA)  Representantes da CPA 

 

1 - Jose Luiz Niemeyer dos Santos Filho * 

2 – Eduardo Espinola Halpern 

 

CORPO DOCENTE 

1 – Luciana Brazin 

2 – Kamila Valente 
CORPO DISCENTE 

1 - Aldenise Silva Austriaco 

2 – Maria Antonia Silva 

 

CORPO DE FUNCIONÁRIOS 

Antônio Amaral MEMBRO REPRESENTANTE 

DE ENTIDADE CIVIL 

 

 
 

Esta distribuição de membros por segmento está em consonância com o 

regimento interno da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Economia e 

Finanças, que por sua vez está detalhado, neste documento. 

 

 

III- INTRODUÇÃO 
 
 
 

O Projeto de Auto Avaliação da Faculdade de Economia e Finanças 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 Auto Avaliação das 

Instituições e as Orientações Gerais para o Roteiro da Auto Avaliação, editados pela 

CONAES. 

 
A Faculdade de Economia e Finanças desenvolve sua auto avaliação com o 

objetivo de melhorar a qualidade do ensino e dos serviços prestados para este fim. A 

instituição entende que a auto- avaliação funciona como um instrumento poderoso de 

gestão, aperfeiçoamento, fortalecimento, transparência e objetividade.  

Assim, a instituição procura identificar as fragilidades do cotidiano acadêmico e 
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institucional. A avaliação tem em seus objetivos gerais o autoconhecimento e a tomada de  

decisão  nos  diferentes níveis  e segmentos  da organização educacional. 

O processo de auto avaliação da Faculdade de Economia e Finanças visa 

aprimorar a cultura de auto avaliação utilizada na comunidade acadêmica 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 auto avaliação estimula e direciona mudanças para o crescimento 

da instituição, de forma a proporcionar uma visão sistêmica do processo auto avaliativo 

entre os setores, promovendo uma interpretação institucional ampla através da 

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

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

estratégias de ação, sempre 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 

as comunidades acadêmica e civil, de maneira que as demandas possam ser atendidas e 

que estejam em consonância com as propostas da instituição. 

 

 

IV- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
 

A Faculdade de Economia e Finanças-Ibmec/RJ tem como missão ser um centro 

de excelência nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Engenharias, Comunicação Social e Relações Internacionais, 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. 

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

extensão. Delas depende a qualidade dos serviços oferecidos pela Faculdade de Economia e 

Finanças, sempre em consonância com a realidade socioeconômica na qual a instituição é 

um participante ativo. 
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A filosofia de ensino da Faculdade de Economia e Finanças busca conciliar o 

melhor e mais avançado estágio do conhecimento acadêmico disponível, com a melhor 

didática e visão aplicada às áreas da Administração, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Engenharias, Comunicação Social e das Relações Internacionais. 

Os professores que trabalham na instituição possuem formação acadêmica de alta 

qualidade, sobressaindo profissionais com mestrado e doutorado no Brasil e no 

exterior. Soma-se a isso um perfil de experiência profissional no mercado de trabalho, 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. 

A Faculdade de Economia e Finanças mantém em seus quadros funcionais 

professores dedicados em tempo integral à pesquisa, ao ensino e a extensão. Isso 

permite à instituição participar ativamente da produção intelectual nas áreas de atuação, 

mantendo um ambiente acadêmico de excelente qualidade disponível aos alunos, seja 

através das discussões promovidas pelos professores em sala de aula, seja através de 

seminários, workshops e palestras, nacionais e internacionais, e do contato com o ambiente 

acadêmico em geral. 

A Faculdade de Economia e Finanças 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 instituição de ensino superior como um todo, com uma prática 

multifacetada, contínua, processual e dinâmica, ao mesmo tempo em que reflete o seu papel 

na sociedade enquanto agente transformador. 

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

da qualidade na Educação, tornando-se mais transparente e comprometida, usando este 

instrumento de comunicação institucional como um meio para identificar problemas,  

desafios e intervenções necessárias. 

 
 

V- DESENVOLVIMENTO 
 
 
 

O relatório aqui apresentado compreende o ano letivo de 2013.  

O processo de auto- avaliação da Faculdade de Economia e Finanças é 

desenvolvido em cada programa de curso. Seguem as informações. 

 
 

Programas de Graduação 
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Os formulários são elaborados com itens que permitem avaliar a atuação do corpo 

docente.  

Durante estas avaliações, são analisados os aspectos gerais das disciplinas e o 

desempenho dos professores. Todos os envolvidos, exceto os calouros, no processo 

avaliativo foram previamente informados sobre os critérios e itens a serem avaliados. 

Os coordenadores de cada curso analisam cuidadosamente os resultados. Por 

fim, é gerado um relatório com informações consolidadas organizadas por desempenho, por 

docente e por turma.  

O corpo discente avalia sistematicamente cada disciplina inscrita duas vezes por 

semestre letivo, portanto, ocorrendo a cada ano, quatro avaliações. Em 2013 as avaliações 

do Corpo Docente ocorreram nos seguintes períodos: no primeiro semestre ocorreu na 

última semana de março e na última semana de maio. No segundo semestre esta ocorreu na 

penúltima semana de setembro e em meados de novembro. 

 

Questões de Avaliação Institucional 

 
 

Relacionamos abaixo os itens de avaliação institucional do corpo docente e das 

disciplinas realizada pelo alunato da Graduação . 

Importante dizer que nos formulários de auto avaliação institucional são 

reservados espaços para elaboração de comentários considerados pertinentes ao processo. 

Na graduação cada aluno responde um questionário, que é enviado via internet, a 

partir da plataforma denominada ‘Intranet’. 

As quatro avaliações de 2013, referentes à qualidade do curso e ao desempenho 

dos professores, foram implementadas a partir do formulário abaixo.  

Em seguida, está disposto o questionário das avaliações dos Professores 

mencionado anteriormente. 

 

 

ASPECTOS GERAIS DA 

DISCIPLINA 

 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Total Média 

Tomei conhecimento do plano 

da disciplina no inicio do 

período letivo 
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 TA66  2013 

 

As disciplinas cursadas 

anteriormente me  deram base 

para acompanhar esta disciplina 

             

              
A bibliografia recomendada foi 

adequada 

             

Total              
 
% de Nota 

             

DESEMPENHO DO PROFESSOR 

 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Total Média 

O professor foi pontual              

O professor cumpriu o conteúdo 

programático de acordo com o  

plano da disciplina 

             

O professor demonstrou 

habilidade de  Comunicação  

             

O professor estimulou minha 

participação  em classe  

             

O professor manteve a disciplina 

em sala  

             

O professor manifestou 

entusiasmo pela Disciplina   

             

Cada aula foi didaticamente 

organizada  

             

Total              
 
% de Nota 

             

 
Número de Alunos Inscritos na Disciplina 

 
= 

 
      100 % 

  
Número de Alunos que Responderam ao 

Questionário 

 
= 

 
100% 

CONCLUSÃO 

 
 

QUANTO À DISCIPLINA 
 

QUANTO AO PROFESSOR 

de 09 à 10 

de 08 à 10 

de 07 à 10 

de 06 à 0 

48  Respostas =  41,03% 

73  Respostas =  62,39% 

95  Respostas =  81,20% 

22  Respostas =  18,80% 

134  Respostas =  49,26% 

181  Respostas =  66,54% 

220  Respostas =  80,88% 

52  Respostas =  19,12% 

AVALIAÇÃO 
 

Bom 
 

Bom 
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O atendimento aos alunos, pais e ao público em geral encontra-se no 2º andar, 

onde se localiza a secretaria da graduação e o departamento financeiro.  

O departamento de Carreiras que trabalha a inserção dos alunos no mercado de 

trabalho também se localiza no 2º andar. 

 

 

 
A Faculdade de Economia e Finanças 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 a biblioteca se caracteriza 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 coordenar 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 de Economia e Finanças é totalmente informatizada, 

objetivando maior comodidade e praticidade aos discentes e docentes, que têm acesso ao 

acervo completo da biblioteca “on line”.  

Encontram-se disponíveis no acervo da biblioteca os livros citados na 

bibliografia básica dos cursos de graduação e pós-graduação, normalmente utilizados em 

cursos oferecidos por instituições universitárias de alto nível, de graduação e de pós-

graduação. 

A expansão do acervo bibliográfico é feita por meio de sugestões do corpo docente 

e dos alunos, da coordenação e dos técnicos pesquisadores e se encontra em atualização 

constante, de acordo com as necessidades das disciplinas implantadas e demais atividades 

de ensino e pesquisa.  

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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Critério de avaliação e metodologia 

 
 
São atribuídas notas para cada aspecto avaliado, as quais variam de acordo com 

os critérios especificados nos modelos de avaliações acima detalhados. 

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 acadêmica um sentimento de comprometimento com o processo de ensino e 

aprendizagem, tanto quanto chama a atenção de todos os envolvidos para as 

responsabilidades de realização do processo de auto avaliação institucional. 

Por exemplo, abaixo segue modelo de questionário sobre a condição da infra-

estrutura da IES aplicado junto ao corpo discente da Faculdade de Economia e Finanças: 

 

Qual é o seu curso? 

 

(    ) ADMINISTRAÇÃO 

(    ) ECONOMIA 

(    ) RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

(    ) CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

PARTE I – ATENDIMENTO SECRETARIA 

 

 1 – Qual é a forma de contato com a Secretaria que você mais utiliza? 

(    ) Presencial 

(    ) Telefone 

(    ) E-mail 

(    ) Requerimento On-Line 

 

2 – Com relação às instalações para atendimento na Secretaria, você considera: 

(    ) Excelentes 

(    ) Boas 

(    ) Regulares 

(    ) Ruins 

 

3 – Em média, o tempo de espera para seu atendimento na Secretaria foi em: 

(    ) Até 5 minutos 

(    ) Até 10 Minutos 

(    ) Acima de 15 minutos 

 

4 – Quanto à cordialidade, você considera o atendimento dos funcionários da Secretaria: 
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(    ) Excelente 

(    ) Bom 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

 

5 – Sua demanda foi resolvida durante o atendimento na Secretaria? 

(    ) Sim 

(    ) Não, mas me foi indicado uma via alternativa para a solução 

(    ) Não  

 

6 – O funcionário que o respondeu se identificou? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

7 – Os prazos combinados com você foram cumpridos pela Secretaria: 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Nunca 

 

PARTE II – MATERIAL DIDÁTICO 

 

8 – A qualidade de impressão e encadernação das apostilas fornecidas a você é: 

(    ) Excelente 

(    ) Boa 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

 

9 – Os livros e apostilas são entregues no prazo correto: 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Nunca 

 

 

PARTE III – BIBLIOTECA 

 

10 – Com relação às instalações da Biblioteca, você considera: 

(    ) Excelentes 

(    ) Boas 

(    ) Regulares 

(    ) Ruins 

 

11 – Quanto à cordialidade, você considera o atendimento dos funcionários da Biblioteca: 

(    ) Excelente 

(    ) Boa 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

 

12 – Quando você procura um título na biblioteca você encontra: 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Nunca  
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13 – O sistema de reserva da Biblioteca funciona: 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Nunca 

 

PARTE IV – AUXILIARES DE ANDAR 

 

14 – Quanto à cordialidade, você considera o atendimento dos Auxiliares de andar: 

(    ) Excelente 

(    ) Boa 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

 

15 – Sua demanda foi resolvida durante o atendimento dos Auxiliares de andar? 

(    ) Sim 

(    ) Não, mas me foi indicado uma via alternativa para a solução 

(    ) Não 

 

 

PARTE V – ATENDIMENTO FINANCEIRO 

 

16 – Qual é a forma de contato com o Setor Financeiro que você mais utiliza? 

(    ) Presencial 

(    ) Telefone 

(    ) E-mail 

(    ) Requerimento On-Line 

 

17 – Com relação às instalações para atendimento no Setor Financeiro, você considera: 

(    ) Excelentes 

(    ) Boas 

(    ) Regulares 

(    ) Ruins 

 

18 – Em média, o tempo de espera para seu atendimento no Setor Financeiro foi em: 

(    ) Até 5 minutos 

(    ) Até 10 Minutos 

(    ) Acima de 15 minutos 

 

19 – Quanto à cordialidade, você considera o atendimento dos funcionários do Setor 

Financeiro: 

(    ) Excelente 

(    ) Bom 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

 

20 – Sua demanda foi resolvida durante o atendimento no Setor Financeiro? 

(    ) Sim 

(    ) Não, mas me foi indicado uma via alternativa para a solução 

(    ) Não  
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21 – O funcionário que o respondeu se identificou? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

22 – Os prazos combinados com você foram cumpridos pelo Setor Financeiro: 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Nunca 

 

 

23 – Durante o contato com o Setor Financeiro, você foi informado das opções de 

financiamento que o Ibmec oferece? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

PARTE VI- LIMPEZA 

 

24 – Você, atualmente, avalia a limpeza dos banheiros com sendo: 

(    ) Excelente 

(    ) Boa 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

 

25 – Você, atualmente, avalia a limpeza das salas de aula com sendo: 

(    ) Excelente 

(    ) Boa 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

 

26 – Você, atualmente, avalia a limpeza do prédio em geral como sendo: 

(    ) Excelente 

(    ) Boa 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

 

PARTE VII – SALA DE AULA 

 

27 – De uma forma geral, você avalia nossas salas de aula como: 

(    ) Confortáveis 

(    ) Adequadas para o estudo 

(    ) Desconfortáveis 

 

PARTE VIII – REPROGRAFIA 

 

28 – Em média, o tempo de espera para seu atendimento na reprografia é: 

(    ) Até 5 minutos 

(    ) Até 10 Minutos 

(    ) Acima de 15 minutos 
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29 – Quanto à cordialidade, você considera o atendimento dos funcionários da reprografia: 

(    ) Excelente 

(    ) Boa 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

 

30 – Quanto a qualidade da reprodução, você considera: 

(    ) Excelente 

(    ) Boa 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

 

 

31 – Você conhece os preços praticados pela reprografia e as regras de utilização? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

 

PARTE IX – COMPUTADORES 

 

32 – Você avalia a configuração dos computadores destinados aos alunos como: 

(    ) Acima do necessário 

(    ) Atende as necessidades 

(    ) Abaixo do necessário 

 

33 – Quanto a quantidade de computadores destinados aos alunos como sendo: 

(    ) Suficiente 

(    ) Insuficiente 

 

PARTE X – RECEPÇÃO 

 

34 – Quanto à cordialidade, você considera o atendimento dos funcionários da Recepção do 

prédio: 

(    ) Excelente 

(    ) Bom 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

 

PARTE XI – OUVIDORIA 

 

35 – Você já enviou alguma mensagem para a Ouvidoria? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

36 – Sua demanda foi resolvida pela Ouvidoria? 

(    ) Sim 

(    ) Não, mas me foi indicado uma via alternativa para a solução 

(    ) Não 

 

37 – Os prazos combinados com você foram cumpridos pela Ouvidoria: 

(    ) Sempre 
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(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Nunca 

 

Os resultados das avaliações foram divulgados ao final de cada semestre letivo à 

toda comunidade acadêmica em 2013 através da intranet e nos quadros informativos nos 

corredores internos de acesso à Faculdade de maneira que todos possam ter acesso à 

informação.  

Nos formulários preenchidos, a Comissão Própria de Avaliação percebeu a 

necessidade de investir na infraestrutura da faculdade, pois o percentual de insatisfação 

cresceu muito conforme apurado nas últimas avaliações. A manutenção e conservação das 

instalações físicas são de responsabilidade do Departamento de Infraestrutura, cuja 

conservação e limpeza são destinadas a uma empresa terceirizada para este serviço, sendo 

supervisionada por este departamento.  

Outro aspecto importante diagnosticado pela CPA após análise dos formulários foi 

a questão do atendimento presencial na Secretaria, hoje todo o atendimento ao aluno, pais e 

professores concentra-se no 2º andar. O tempo de espera para atendimento e agilidade na 

resposta foram as reclamações mais destacadas pela comunidade acadêmica em 2013.   

 

Ouvidoria  

 

A Faculdade de Economia e Finanças também dispõe de uma Ouvidoria para 

incrementar a participação do aluno na melhoria dos processos acadêmicos e 

administrativos. 

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

Abaixo estão listados alguns dos resultados consolidados referentes ao período de 

2013.  
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1 – Ouvidoria em  2012:  

 

 

 

 

 

 

56% 

3% 

12% 

29% 
Reclamação

Elogios

Informação

Solicitação

69% 

10% 

13% 
7% Aluno

EX- aluno

Outros

Responsável Financeiro

Perfil 

18% 
1% 

19% 

6% 

3% 1% 

4% 

44% 

Acadêmico

EAD

financeiro

Intranet

operações

Parcerias

Processo Seletivo

Secretaria

Área 
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75% 

25% 
Centro

Barra

UNIDADE 

7% 
7% 

18% 

7% 

3% 
1% 

4% 9% 

18% 

1% 
7% 

3% 
1% 

1% 
4% 

6% 

Adm

Economia

Direito

Engenharia Produção

RI

Contábeis

Propaganda e Marketing
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1 – Ouvidoria em  2013:  

 

 

 

 

 

 

 

59% 

0% 

19% 

22% 

ASSUNTO 

Reclamação

Elogios

Informação

Solicitação

9% 

19% 

7% 
10% 

3% 0% 

14% 

36% 

0% 2% 

ÁREA 

Acadêmico

EAD

financeiro

TI

operações

Parcerias

Processo Seletivo

69% 
5% 

21% 

5% 

PERFIL 

Aluno

EX- aluno

Outros

Responsável Financeiro
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Percebemos que entre 2012 e 2013 ocorreu um aumento na demanda pela 

Ouvidoria, fato importante que mostra o maior interesse do alunato nas questões que 

envolvem a IES. 

Também é importante destacar que as ‘Ocorrências’ foram sistematizadas com 

muito detalhamento, demonstrando o caráter de transparência e de participação do alunato 

da Faculdade de Economia e Finanças.  

Assim, 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 constante de auto avaliação institucional. 

Tal sistematização pressupõe ações como a aplicação dos instrumentos, a coleta e 

tratamento dos dados, a apuração dos resultados, a verificação dos instrumentos utilizados 

e do processo de aplicação e análise, a divulgação dos resultados de auto avaliação, a 

revisão dos pontos fracos identificados no processo e nos instrumentos desenvolvidos e a 

execução de ações  corretivas, estabelecidas a  partir  dos  resultados obtidos para  a  

implementação do modelo de avaliação institucional aplicado. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Economia e Finanças, 
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enfim, considera o sistema de auto avaliação institucional um instrumento primordial de 

geração de informações que consolida um ambiente democrático, legitimo, transparente e 

objetivo.  

Desta maneira, espera-se que o resultado desse processo avaliativo funcione como 

um elo integrador nos diversos processos decisórios da gestão desta IES, favorecendo o 

aprimoramento da relação ensino-aprendizagem, bem como a gestão educacional como um 

todo.  

Segue o regulamento que rege, normatiza e operacionaliza o funcionamento da 

CPA na Faculdade de Economia e Finanças. 

 
 
 

Regimento da CPA 
 
 
 

REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA)  

 

CAPÍTULO I 

 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Economia e Finanças 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 aos Conselhos e demais Órgãos Colegiados existentes na Faculdade 

de Economia e Finanças. 

 

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 auto 

avaliação da Faculdade de Economia e Finanças. 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 3º. Compete à CPA: 

I. Elaborar o Projeto de Auto Avaliação Institucional a ser encaminhado à 

Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), submetendo-o à prévia 

aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Instituição; 

II. Conduzir os processos de Auto Avaliação da Faculdade de Economia e 

Finanças; 

III. Apresentar semestralmente o resultado  dos  trabalhos  da  Comissão  ao  
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Conselho  de  Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Instituição; 

IV. Implementar as atividades necessárias à sensibilização da comunidade   

para a importância da Avaliação Institucional e sua integração com a missão da Faculdade 

de Economia e Finanças; 

V. Colaborar com os procedimentos de auto avaliação de cursos e áreas, cuja 

realização deverá estar pautada pelas diretrizes da CONAES e pelo projeto de auto 

avaliação 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 de Economia e Finanças será composta por sete 

membros, assim distribuída:  

 

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

II. Dois representante 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 Acadêmico, 

devendo indicar no mesmo ato o coordenador e o secretário. 

 

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

Acadêmico da Instituição. 

 

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 de Economia e Finanças-Ibmec/RJ 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. 
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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. 

 

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 de Economia e 

Finanças 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 de Economia 

e Finanças. 

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. 
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CAPÍTULO V  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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

 

Art. 17º. Este Regimento Interno poderá ser modificado, integral ou parcialmente, 

com aprovação, por maioria absoluta, dos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Pós-Graduação, da Faculdade de Economia e Finanças-Ibmec/RJ. 

 

Art. 18º.  Este Regimento Interno  entra  em vigor  na  data  da  publicação  de 

sua  aprovação  pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, da 

Faculdade de Economia e Finanças-Ibmec/RJ, revogando-se todas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

VI - DIMENSÕES 
 
 
 

DIMENSÃO I. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

A Faculdade de Economia e Finanças Ibmec tem como missão ser um centro de 

excelência nas áreas de Administração, Economia, Ciências Contábeis, e Comunicação 

Social, visando formar  cidadãos e profissionais que atendam às demandas do país, gerando 

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

melhoria da educação brasileira.  

Diante das novas perspectivas de crescimento nacional, cuja alavancagem se 

evidencia nas políticas públicas de desenvolvimento nacional, a Faculdade de Economia e 

Finanças Ibmec/RJ, objetivando contribuir para tal desenvolvimento, pretende estender sua 

expertise também ao campo da Engenharia e aos demais campos do conhecimento.  

Entendendo como missão a sua função social, esta se expressa em: realizar ensino 

de qualidade e inovador, para a formação integral e continuada de profissionais 

competentes desenvolvendo capacidade empreendedora mediante o oferecimento de ensino 

de qualidade, para atuar como agentes transformadores da realidade empresarial e social 

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

Delas dependem a qualidade dos serviços prestados pela Faculdade de Economia e Finanças 

Ibmec/RJ, enfatizando igualmente uma relação com a realidade sócio-econômica da qual a 

instituição é uma participante ativa. 

Para cumprir com a sua Missão institucional, o PDI 2012-2016 elegeu alguns 

objetivos, que no entendimento desta CPA, estão sendo implementados de maneira 

coerente, conforme pode ser verificado da análise das demais dimensões a seguir 

apresentadas pela referida Comissão. 

Antes, porém, da apresentação da análise acima referida, é de ser ressaltado que, no 

período compreendido entre 06/06/2010 a 10/06/2010, a Faculdade de Economia e Finanças 

recebeu a Comissão de Avaliação Externa do MEC, para fins de recredenciamento, que 

analisou as dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes – Inep), criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004. 

Com relação a Dimensão I o parecer da referida comissão foi o seguinte: 

Cabe destacar que o processo de solicitação de Recredenciamento e de Avaliação 

Externa iniciou-se em 09/05/2007. As informações fornecidas ao sistema e-Mec, por 

ocasião do protocolo de Recredenciamento e Avaliação Externa, não podem ser atualizadas 

pela instituição e, por essa razão, os avaliadores têm um retrato desatualizado da instituição. 

No caso da Faculdade de Economia e Finanças/IBMEC, é de ser ressaltado que, quando da 

visita do MEC, mais de três anos haviam se passado entre a data da postagem do protocolo 

de Recredenciamento e Avaliação Externa e a visita da Comissão de Avaliadores, baseando-

se esta, inclusive, no PDI elaborado para o quadriênio de 2012-2016, sendo que o que estava 

vigorando institucionalmente era um novo PDI elaborado para o quadriênio 2012-2016, que, 

embora tenham sido disponibilizados os documentos atualizados à Comissão, estes não 

puderam ser considerados, em função das normas vigentes para a Avaliação Externa 

elaborada pelo MEC. 

 

DIMENSÃO II. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades. 

 

 As políticas de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão da 

Faculdade de Economia e Finanças - IBMEC/RJ encontram-se coerentes com o seu PDI, 
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conforme parecer da Comissão Externa de Avaliadores do MEC, sendo de se destacar que 

nesta dimensão foi atribuída a instituição a nota máxima, isto é, conceito 5.  

Pela análise das ações realizadas pela instituição, para o cumprimento do disposto 

nesta dimensão, a CPA constatou que as três primeiras ações propostas no PDI 2012/2016, 

quais sejam: 

(i) o favorecimento da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, 

consolidando os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação; 

(ii) a implantação da política de pesquisa, adequando-a às necessidades institucionais 

e  

(iii) o fortalecimento do plano de extensão, buscando a interação faculdade-

sociedade, priorizando atividades extra-campus, foram atingidas plenamente, conforme se 

verifica do exame realizado pela CPA desta dimensão e a seguir exposto. 

 É de ser ressaltado, também, que a CPA atribui a qualidade do ensino, pesquisa e 

extensão realizados pela Faculdade de Economia e Finanças/IBMEC à política adotada para 

a avaliação do seu corpo docente. 

Nesse sentido, primeiramente, a instituição realiza a avaliação dos professores pelos 

alunos. Com o objetivo de melhor compreender o resultado desta ação, é realizado, também, 

a avaliação das turmas pelos professores, para efeitos comparativos.  

Finalmente, é verificado o índice de reprovação por disciplinas ministradas pelos 

professores, com o intuito de analisar a relação entre docente bem/mal avaliado com o seu 

respectivo índice de aprovação/reprovação. 

Na avaliação da turma pelos professores é de ser mencionado que esta ação ainda 

não está adequadamente implementada, uma vez que há necessidade de uma maior 

participação dos professores e foi constatada uma tímida reversão em ações efetivas.    

A análise do desempenho dos professores está intimamente ligada à política adotada 

pela instituição para a implementação das atividades de pesquisa e extensão, uma vez que, 

os docentes com os melhores índices de aprovação, são incentivados a criar grupos de 

pesquisa e a desenvolver atividades de extensão, com remuneração por hora de trabalho 

extraclasse e a atribuição de horas de atividade complementar aos alunos participantes 

desses trabalhos. 

É de se destacado que, em 2013, a Faculdade de Economia e Finanças/IBMEC não 

só manteve o aumento da carga de remuneração de atividades extraclasse de alguns 

professores, realizado em 2012, para a manutenção de sua política de pesquisa e extensão, 

como também, modificou o regime de trabalho de alguns professores. 
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- A Política para o ensino - Graduação 

 

O Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec 

tem como política de ensino o oferecimento de cursos concebidos com a finalidade de 

proporcionar aos egressos uma sólida formação para o mercado de trabalho, amparada por 

embasamento teórico e prático, que possibilite condições para adquiram uma visão 

abrangente da realidade em que atuarão.   

O Projeto Pedagógico Institucional foi estruturado e desenvolvido para atender à 

missão da instituição e dos cursos, cujo desempenho e conhecimento atualizados permitem 

contribuir de modo eficaz para o desenvolvimento sócio-econômico-cultural do Estado do 

Rio de Janeiro.  

A Faculdade de Economia e Finanças Ibmec, 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. 

Antecipa-se quando oferece, com base na análise de cenários futuros, cursos 

regulares, de extensão e programas diferenciados, 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. E é 

esta ação que cria a identidade da instituição.  

As atividades educativas respondem a uma 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 
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dentro da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec.  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, conseqüentemente, da definição curricular de cada curso. 

Neste sentido, cada projeto pedagógico busca destacar a preocupação com a 

qualidade de ensino em todas as suas dimensões, associado à formação e desenvolvimento 

do aluno e do profissional, enfatizando a competência teórica, suas aplicações práticas e 

suas habilidades interpessoais e sociais, através do compromisso da Faculdade de Economia 

e Finanças Ibmec para com a comunidade e, especialmente, para com a realidade que se 

desenha com as novas dimensões e realidades dos mercados e das próprias organizações. 

A Faculdade de Economia e Finanças Ibmec se compromete, periodicamente, com 

a revisão dos projetos pedagógicos dos cursos, sua discussão e análise, envolvendo o corpo 

docente, discente, funcionários e dirigentes, na expectativa de melhor atender às 

características e demandas regionais. 

A instituição se propõe a realizar estruturação e orientação pedagógica, solicitando 

aos seus agentes educativos que reflitam sobre suas práticas, que dialoguem e que 

construam uma parceria inteligente. A partir do exercício de reflexão, mudanças serão 

introduzidas e novas práticas serão incorporadas.  

Ratifica-se no ato de aprender e ensinar o estabelecimento de interações entre 

instituição de ensino e alunos, a troca de saberes e a construção de novos conhecimentos. 

Quem aprende e ensina utiliza as experiências e os instrumentos cognitivos que possui para 

dar interpretação subjetiva ao novo conhecimento que se apresenta. Ou seja, em cada pessoa 

o resultado do processo do conhecimento será distinto, levando-a a interpretar a realidade 

também de uma forma diferente, pois apesar de ter compartilhado com os outros os mesmos 

elementos, há determinadas características que são únicas e pessoais.   

No que diz respeito ao ensino, a instituição tem como preocupação principal 

acompanhar o aluno, garantindo-lhe compreensão e entendimento das premissas da 

formação polivalente, através da averiguação das potencialidades individuais e coletivas e 

da orientação da aprendizagem, assegurando sua própria formação e desenvolvimento como 

cidadão ativo e profissional, de construção e disseminação de conhecimento, favorecendo 

sua iniciação científica, para imergir na realidade dos mercados.  
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Assim, a Faculdade de Economia e Finanças Ibmec procura focar suas políticas de 

ensino segundo perspectiva que prioriza: 

 desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado; 

 busca da unidade entre teoria e prática; 

 integração entre ensino, pesquisa e extensão; 

 promoção permanente da qualidade de ensino. 

As políticas de ensino da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec fundamentam-

se em um processo educativo que favorece o desenvolvimento de profissionais capacitados 

para atenderem as 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; 

 atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em consideração as 

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

 De acordo com as suas políticas de ensino, a Faculdade de Economia e Finanças 

Ibmec estabelece e dá continuidade ao estabelecimento de parcerias com outras instituições 

de ensino superior, já credenciadas, para a oferta de ensino à distância em áreas específicas, 

na forma da legislação.  

Esta forma de pensar exige a incorporação de uma nova pedagogia, fundamentada 

numa concepção mais crítica das relações existentes entre educação, sociedade e trabalho. 

Assim, compreender criticamente a educação implica em reconhecê-la como uma prática 

inscrita na sociedade e determinada por ela; implica ainda, entender que, embora 
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condicionada, a educação pode contribuir para transformar as relações sociais, econômicas 

e políticas, à medida que conseguir assegurar um ensino de qualidade, comprometido com a 

formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. 

A pedagogia que se inspira nessa concepção de educação, sem desconsiderar os 

condicionantes de ordem política e econômica interessada em introduzir no trabalho 

docente elementos de mudanças que garantam a qualidade pretendida para o ensino, é 

coerente com esse pressuposto, e busca garantir ao aluno o acesso pleno ao conhecimento.  

A compreensão acerca do processo de elaboração do conhecimento implica a 

superação da abordagem comportamentalista da aprendizagem. Conseqüentemente, os 

métodos de ensino passam a fundamentar-se nos princípios da psicologia cognitiva, que 

privilegia a atividade e iniciativa dos discentes. Os métodos utilizados, além de propiciar o 

diálogo, respeitar os interesses e os diferentes estágios do desenvolvimento cognitivo dos 

alunos, favorecem a autonomia e a transferência de aprendizagem, visando não apenas o 

aprender a fazer, mas, sobretudo, o aprender a aprender. 

Portanto, ratificam-se como princípios subjacentes a essas políticas: 

 Formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de profissionais nas diferentes 

áreas do conhecimento; 

 Preocupação com o atendimento às necessidades da sociedade no que tange à 

oferta de cursos e programas para a formação e qualificação profissional; 

 Preocupação com os valores e princípios éticos; 

 Flexibilização dos currículos de maneira a proporcionar aos discentes  

autonomia na sua formação acadêmica; 

 Monitoramento e atualização permanentes dos projetos pedagógicos, sempre 

considerando as Diretrizes Curriculares; 

 

DIMENSÃO III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 

no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

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

artística e do patrimônio cultural. 
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A Faculdade de Economia e Finanças é o lugar para onde convergem diversas 

pessoas. Essa diversidade necessita de um olhar que consiga, além de valorizar as 

diferenças, entendê-las no âmbito do processo pedagógico e da ação educativa pertinentes à 

unidade escolar. Em 2009 A Faculdade de Economia e Finanças percebeu a necessidade de 

investir em áreas sociais e identificou a importância de dar aos seus alunos uma visão ampla 

do processo de ensino e aprendizagem, fazendo com que eles percebam os diferentes níveis 

sociais inseridos em um mesmo local. 

Partindo dessa premissa, em 2013, a Faculdade de Economia e Finanças preocupou-

se em ressaltar nos seus alunos o papel da instituição na valorização das diferenças e a 

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

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

com consciência social.  

A adesão ao Programa PROUNI permitiu a inclusão de alunos carentes ao sistema 

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

intercâmbio sócio-econômico e cultural entre os alunos da instituição. O contato entre 

alunos, cuja história e a realidade são tão diferentes, permite a ambos o aprendizado de 

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

cooperação e compreensão das diferenças.  

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

entendam e transformem o ambiente que os cerca para promover 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, em 2013, a instituição investiu ainda mais 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.  

A Faculdade de Economia e Finanças considera especialmente importante sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 

do meio ambiente, da memória cultura, da produção artística e do patrimônio cultural.  

 

DIMENSÃO IV: Comunicação com a Sociedade 

 
 

A Faculdade de Economia e Finanças possui convênios com diversas instituições, 

com as quais estabelece uma relação de  parceria.  A utilização desse modelo de 

parcerias tem gerado inúmeras oportunidades de troca de conhecimento e aprimoramento 
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para os nossos alunos. 

Além disso, tais parcerias nos permitem enriquecer os nossos cursos de Direito e de 

Relações Internacionais com a experiência prática dos profissionais das empresas 

parceiras e que possamos contemplar em nossas atividades de ensino e pesquisa as 

demandas mais urgentes das empresas que constituem o mercado de trabalho de nossos 

formandos. A lista abaixo dá uma descrição das nossas empresas parceiras: 

 

Empresa 

ABENGOA BRASIL - Office Park Center 

Accenture 

Affero 

Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC 

AMBEV 

AMBEV 

Amil 

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - 

www.anbima.com.br 

APSIS - www.apsis.com.br  

ARMCO STACO - www.armcostaco.com 

Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda 

Ativa S.A CTV  

Bain & Company 

Banco BBM - www.bancobbm.com.br 

Banco Brascan - www.bancobrascan.com.br  

Banco Cruzeiro do Sul 

Banco Fator - www.bancofator.com.br 

Banco Máxima S.A. 

BANCO MODAL  

Banco Prosper  - www.bancoprosper.com.br 

BHG – Brazil Hospitality Group - www.bhg.net 

BNY Mellon - www.bnymellon.com.br 

Bradesco Corporate 

Brasbunker 

Brasil Insurance 

BRASIL RESGATE 

BRMALLS - www.brmalls.com.br 

Brookfield Brasil - www.brookfieldbr.com 

BTG Pactual 

BTG Pactual 

CHL - www.pdg.com.br 

CNSeg - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais 

Comite Olimpico Brasileiro - COB 

Cortex Intelligence - www.cortex-intelligence.com 

Cyrela  

file:///E:/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M0NLKBF2/www.bancobrascan.com.br
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DEX - Capital 

DNV Region South America Energy - www.dnv.com  

EBX 

EBX 

Ecad 

EMPRESAS BRASIF 

Energiah - www.energiah.com.br 

Energisa 

Energisa 

Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS  - www.eletros.com.br  

Gas Natural Fenosa 

Gávea Investimentos 

Globo Comunicação e participações S/A 

Globo.com 

Google 

Graphus Capital 

Grupo Conspiração - www.conspira.com.br 

Grupo MPE 

Grupo Schahin - www.schahin.com.br  

Grupo UMBRIA 

Guidance 

Gulf Capital Partners 

IBGE 

IBM 

JGP Global Gestão de Recursos Ltda. 

Libra Terminais - http://www.libraterminais.com.br  

Light - www.light.com.br  

Light SESA|Gerência de Gestão de Talentos e Desempenho 

L'OREAL 

Lorinvest Gestão de Recursos LTDA. 

MC Kinsey & Company 

Modulo - www.modulo.com.br 

MONGERAL  AEGON Seguros e Previdência S.A - www.mongeral.com.br 

MPX - www.mpx.com.br  

Neoenergia S/A 

NSG CAPITAL Asset Management .S.A - www.nsgcapital.com.br 

Oceana Investimentos - www.oceanainvestimentos.com.br 

Odebrecht Energia 

OGX - www.ogx.com.br  

Oi 

Opportunity - Excelência em Gestão de Recursos - www.opportunity.com.br 

Opus Gestão de Recursos Ltda 

Orienta Investimentos 

PDG - pdg.com.br 

Petra Executive Search - www.petraexec.com.br 

http://www.schahin.com.br/
http://www.mpx.com.br/
http://www.ogx.com.br/
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RB Capital 

Reader's Digest Brasil - www.selecoes.com.br 

Real Assets 

Real Grandeza 

Rede Globo 

RISKBANK - Lopes Filho e Associados, 

Schlumberger Oilfield Services 

Shell 

Shell Brasil Ltda 

Sistema FIRJAN - www.firjan.org.br 

Som Livre - www.somlivre.com.br 

Souza Cruz 

TIM 

TOTVS 

Tug Brasil - www.tugbrasil.com.br 

UNIMED RIO 

UNIVERSIA - www.universia.com.br 

Vinci Partners 
 
 
 
 
 
DIMENSÃO V. Políticas de Pessoal -  

 
 
Corpo docente 

 
 

A Faculdade de Economia e Finanças é uma instituição acadêmica centrada nos 

campos do Direito e das Relações Internacionais 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 de Economia e Finanças são representantes importantes 

da instituição. Como tal, espera-se que eles se comprometam a aderir integralmente aos 

valores da Instituição, mantendo uma atitude cooperativa, construtiva e positiva perante 

seus pares, demais colaboradores e alunos. 

O corpo docente da Faculdade de Economia e Finanças é composto de profissionais 

com formação acadêmica de primeira linha, com mestrado e doutorado em sua grande 

maioria, titulação obtida em renomadas instituições nacionais e internacionais; 

comprovada experiência profissional, o que lhes garante uma atualização constante em suas 

atividades diárias, dentro e fora da sala de aula. 

A Instituição entende a pesquisa como um instrumento que deve aparecer durante 
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todo o processo educativo.  

Acreditando nisso, a Faculdade de Economia e Finanças atualiza forma e financia 

seus professores em cursos e pesquisas. Esta atualização pedagógica se realiza 

continuamente. Apoia, também, a participação de seus professores em eventos científicos 

(congressos, seminários, conferências, Workshops) patrocinando, de forma integral ou 

parcial, os gastos de viagem e inscrição nos eventos. 

Além do Corpo Docente permanente da instituição, também poderão exercer 

atividades docentes, em caráter temporário, os chamados Professores Visitantes. 

Os Professores Visitantes são professores ou profissionais destacados de outras 

instituições de ensino superior ou organizações de reputação nacional e internacional, 

convidados pela Faculdade de Economia e Finanças para proferir palestras, co-orientar 

monografias e dissertações, e/ou ministrar cursos em suas especialidades, como parte de 

um intercâmbio com instituições congêneres.  

O corpo de Professores Tempo Integral (TI) é parte essencial do corpo acadêmico 

da Faculdade de Economia e Finanças, e um dos principais responsáveis pela contínua 

evolução do padrão de excelência da instituição.  

Nesse sentido, as principais atividades esperadas dos Professores TI são as de 

ensino, de pesquisa e de extensão. Espera-se também que os Professores contribuam 

em outras atividades institucionais e de extensão como organização de seminários, 

participação em comitês, participação de bancas de seleção etc. 

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

critérios descritos a seguir. A admissão de Professores é feita mediante seleção de 

títulos, entrevistas e seminários, e procedida pelo Coordenador do curso. Os regimes de 

trabalho do Corpo Docente são: Tempo Integral (TI), Tempo Parcial (TP) e Horista.  

Os Professores TI e TP são parte essencial do corpo acadêmico da Instituição e 

colaboram na organização acadêmico-administrativa do curso, assumindo supervisões de 

estágio, atividades complementares, orientação de monografia.  

A Faculdade de Economia e Finanças – Ibmec/RJ também dá apoio à formação 

científica, técnica e cultural dos funcionários em eventos internos e externos, consoante 

solicitações, afinidade com sua atuação e disponibilidade orçamentária; disponibiliza 

recursos para que realizem cursos de Graduação e/ou Pós-Graduação, bem como oferece 

bolsas de estudos para seus dependentes legais, nos cursos que oferece.  

Manter profissionais comprometidos com o crescimento e o aprimoramento 

contínuo, que contribuam para o desempenho de suas atividades profissionais e realização 
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pessoal, é o objetivo da Faculdade de Economia e Finanças-Ibmec/RJ. 

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

conduzida pelo Coordenador, apoiado por outros docentes e  submetida à aprovação da 

Direção Acadêmica.  

Os docentes também participam dos Colegiados dos cursos procurando desenvolver 

competências, habilidades e conhecimentos profissionais definidos nos projetos acadêmicos 

e nas Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como a curiosidade intelectual, o senso crítico, 

a capacidade analítica, a habilidade de expressão e os valores da instituição em todas as 

atividades.  

O corpo técnico-administrativo possui formação adequada às suas funções e 

experiência necessária ao atendimento com qualidade das demandas dos diversos setores da 

instituição.  

A instituição tem uma política anual de avaliação de seus funcionários por seus 

gestores (Performa – Processo de Avaliação e Melhoria de Desempenho).  

Trata-se de uma avaliação transparente que tem como premissa servir como critério 

de investimento em desenvolvimento e apoiar o processo de movimentação interna e 

promoções. Performa – nossa ferramenta de avaliação de desempenho prevê que cada gestor 

possa planejar e acompanhar um plano de melhoria para cada funcionário. Este plano de 

melhoria, por exemplo, seria passar por outra área na companhia. 

  Recrutamento Interno- privilegiamos a contratação de profissionais da casa 

em diversas carreiras, dando oportunidade de desenvolvimento para profissionais da casa de 

desenvolvimento e alternativas de carreira. 

O Performa é a ferramenta utilizada para acordo e acompanhamento de metas 

individuais de cada funcionário administrativo e como são avaliadas anualmente.  

O estímulo para o alcance das metas se dá tanto na objetividade da ferramenta e na 

gestão dela, através de acompanhamentos quanto na nota final, que dá a possibilidade de um 

ganho financeiro superior, pois o plano de PPR está totalmente atrelado à avaliação 

individual de desempenho.  

Como resultado do Performa, temos: plano de desenvolvimento anual e por 

diretorias, metas de todos os funcionários, informações sobre evolução em carreira (quem 

está apto a novos desafios, pronto para ser promovido ou ainda tem interesse em mudar de 

área). Os objetivos individuais são acompanhados e podem ser modificados de acordo com 

“mudanças de rota” no direcionamento. 

A instituição estimula os estudos, proporcionando bolsas a seus funcionários na 
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graduação, pós-graduação e mestrado. Treinamentos In Company e investimento em cursos 

específicos também fazem parte da política de estímulo e aperfeiçoamento do corpo técnico-

administrativo.  

A promoção dos funcionários é feita mediante a indicação do gestor direto e segue 

uma política interna que está baseada na avaliação periódica do desempenho.  

O corpo técnico-administrativo é gerenciado pelo Modelo de Cargos e Salários e 

pelas políticas de recursos humanos, buscando contratar funcionários habilitados para cada 

função, com perfis que se integrem à sua missão, aliados a experiências e habilidades nas 

tarefas que irão desempenhar. O ingresso é feito por processo seletivo conduzido pelo RH e 

prioriza a avaliação de funcionários primeiramente.  

Os processos seletivos passam por fases de análise de currículos e avaliação de 

desempenho, quando feito para profissionais da própria instituição, por testes específicos 

(quando necessários) e por entrevistas nas quais são envolvidos o requisitante da vaga e seu 

superior direto. Toda mobilidade decorre em função de mérito, baseada nas necessidades 

organizacionais, a partir de avaliação de desempenho. Os funcionários recebem vale-

transporte, vale refeição, plano de saúde, odontológico e farmacêutico. 

A instituição realiza a contratação de funcionários portadores de necessidades 

especiais. 

 

 

 

 

DIMENSÃO VI: Organização e Gestão da Instituição  

 
 

A Faculdade de Economia e Finanças é um estabelecimento particular de ensino 

superior. Mantida pelo Grupo Ibmec Educacional S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

com fins lucrativos, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com seu 

Estatuto registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 04.298.309/0001-60.   

A Faculdade de Economia e Finanças rege-se por Regimento próprio, pela 

legislação do Ensino Superior e pelo contrato social da mantenedora.  

A Faculdade de Economia e Finanças é composta pelos seguintes órgãos de 

administração: Comitê Acadêmico, Diretoria Executiva, Diretor de Ensino à Distância, 

Coordenação Geral da Graduação, Coordenação Geral da Pós Graduação, Coordenação de 

Curso da Graduação, Coordenação de Curso da Pós Graduação, Núcleo Docente 

Estruturante – NDE, Colegiado dos Cursos, Secretaria Acadêmica, Biblioteca, Financeiro, 

Serviços de Apoio Acadêmico e Administrativo, Comissão Própria de Avaliação, 
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Departamento de Carreiras, e Ouvidoria.. 

A organização acadêmica e administrativa serve como forma de instrumentalização 

dos objetivos e metas institucionais.  

A estrutura organizacional e organização didático-pedagógica mostram-se como 

fatores de suma importância na execução destes.  

A educação e a gestão, enquanto responsáveis pela “condução”, firmam-se em ideais 

comprometidos com a formação humana de profissionais da educação e de profissionais 

em geral, cidadãos e cidadãs.  

A organização da instituição é indispensável para promover o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos alunos, o que implica no compromisso de todos os membros da equipe 

escolar com o corpo discente. 

 
 
O Comitê acadêmico 

 
 

O Comitê Acadêmico, órgão superior deliberativo em matéria administrativa, 

didático- científica e disciplinar, é constituído pelo Diretor Acadêmico, pelo Diretor 

Operacional, pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação e pelo (a) 

Secretário (a) Geral. Este Comitê Acadêmico funciona com a presença da maioria 

absoluta de seus membros e decide por maioria de votos dos presentes, se reúne 

quinzenalmente e as reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas no calendário 

semestral, aprovadas pelo Comitê Acadêmico, são convocadas com antecedência mínima 

de 48 horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos. 

Destas reuniões será lavrada ata, lida e assinada pelos membros na mesma sessão ou na 

seguinte. 

Compete ao Comitê Acadêmico: 
 

I.     Aprovar eventuais alterações no Regimento da Faculdade, com seus 

respectivos anexos submetendo-as à Mantenedora e ao Conselho Nacional de Educação; 

II.    Decidir sobre os recursos interpostos oriundos de decisões dos demais 

órgãos em matéria administrativa, didático-científica e disciplinar; 

III.  Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento e  o  desenvolvimento  das 

atividades da Faculdade, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam 

submetidos pelos Diretores; 

IV.    Instituir novos cursos de graduação, mediante prévia autorização da 

Mantenedora e do Conselho Nacional de Educação;  
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V.     Analisar as propostas pedagógicas dos cursos; 

VI.    Apreciar e opinar sobre projetos de pesquisas; 

 
VII. Estabelecer normas sobre aceitação de pedidos de transferências e 

aproveitamento de estudos; 

VIII.  Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 
 
IX.   Submeter à aprovação da Mantenedora, acordos e convênios com entidades 

nacionais e estrangeiras, que sejam do interesse da Faculdade; 

X.  Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento; 
 
XI.  Interpretar o presente Regimento e baixar normas complementares. 

 
 
 
 
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 
 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Economia e Finanças é o órgão 

responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da instituição.  

Por força regimental, a CPA terá todo o apoio institucional, além daquele previsto 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), para a realização plena do processo 

de auto- avaliação da Faculdade Ibmec-RJ. A CPA será composta por oito membros, 

assim distribuída, também por determinação em regimento: quatro representantes do corpo 

docente, sendo um o Coordenador da CPA; um representante 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. 
 

I-  Avaliar o desempenho institucional, tendo em vista a qualificação do 

processo educativo e utilizando os resultados para melhoria efetiva das ações 

desenvolvidas. 

II-  Elaborar uma metodologia de avaliação que garanta a participação dos 

segmentos constituintes da comunidade institucional. 

III-  Consolidar o processo de avaliação como prática permanente na Instituição. 
 
IV-  Validar os achados da pesquisa, oportunizando aos distintos segmentos a 

reflexão sobre os resultados obtidos. 
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Colegiado dos cursos 

 
 

O colegiado de curso é composto por todos os professores da Faculdade de 

Economia e Finanças, devendo reunir-se bimestralmente mediante convocação prévia do 

Diretor Acadêmico.  

O Colegiado dos cursos é presidido por um Coordenador de Curso, designado pelo 

Diretor Acadêmico, dentre os professores do curso, sendo que em sua falta ou 

impedimentos, o coordenador de Curso será substituído por professores de disciplinas do 

curso, designado pelo Diretor Acadêmico.  O Colegiado dos cursos reúne-se, no  mínimo,  

2  (duas)  vezes  por semestre, e extraordinariamente, por convocação de 2/3 (dois terços) 

de seus membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem tratados. 

Compete ao Colegiado dos cursos: 
 

I.    Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e 

respectivos programas, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do poder 

Público. 

II.   Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas 

e respectiva carga horária. 

III.    Promover a avaliação do curso. 
 
IV. Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptação, mediante 

requerimento dos interessados. 

V.     Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação. 
 
VI.   Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas 

pelo demais órgãos. 

VII.  Aprovar projetos de ensino, pesquisa, extensão e iniciação científica, e 

remeter, quando necessário, à aprovação dos órgãos competentes. 

VIII. Aprovar o calendário escolar a ser baixado pelo diretor acadêmico. 
 

 
 
 
 
A Diretoria de Operações 

 
 

A diretoria de operações é o órgão executivo superior de administração, fiscalização 

e controle do funcionamento da Faculdade de Economia e Finanças, sendo que em sua 

ausência e impedimentos, o Diretor Operacional será substituído pelo Diretor Acadêmico. 

O Diretor Operacional será designado pela Mantenedora, que poderá decidir sobre a sua 

destituição do cargo a qualquer tempo. 
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São atribuições do Diretor Operacional: 
 

I. Elaborar a proposta orçamentária e o plano de aplicação dos recursos 

orçamentários a serem encaminhados à Mantenedora. 

II. Zelar pela manutenção da ordem das instalações no âmbito da Faculdade de 

Economia e Finanças. 

 
III.  Propor à Entidade Mantenedora a contratação ou  dispensa  de  pessoal 

técnico-administrativo. 

IV.     Autorizar o uso dos produtos e do nome da Faculdade de Economia e 

Finanças nas diversas mídias. 

V.      Resolver os casos omissos neste Regimento juntamente com o Comitê 

Acadêmico. 
 
VI. Tomar as providências necessárias à contratação do pessoal docente e 

técnico-administrativo. 

VII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam prevista. 
 
 

 
A Diretoria Acadêmica 

 
 

A Diretoria Acadêmica é o órgão de coordenação e fiscalização executiva da 

Faculdade de Economia e Finanças.  

O Diretor Acadêmico será designado pela Mantenedora, que poderá decidir sobre a 

sua destituição do cargo a qualquer tempo. Por regimento, em sua ausência e impedimentos, 

o Diretor Acadêmico será substituído pelo Diretor Operacional. 

São atribuições do Diretor Acadêmico: 
 

I. Representar a Faculdade de Economia e Finanças junto às pessoas ou 

instituições públicas ou privadas. 

II. Convocar e presidir as reuniões do Comitê Acadêmico. 

 

III.    Conferir grau, assinar  diplomas em  conjuntos som  o  Secretário Geral, 

títulos e certificados escolares. 

 

IV. Zelar pela ordem e disciplina no âmbito da Faculdade Ibmec-MG, 

respondendo por abuso ou omissão. 

V.   Propor à Entidade Mantenedora a contratação  ou  dispensa  de  pessoal 

docente. 

VI.  Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento juntamente com o 

Comitê Acadêmico. 
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VII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam prevista em lei. VIII. Aprovar as 

normas de funcionamento dos Estágios. 

IX.  Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Faculdade de Economia e Finanças. 

X.  Deliberar sobre questões de ensino e pesquisa bem como aprovar o Projeto 

Pedagógico, documento com finalidade de definir a organização didática da Faculdade de 

Economia e Finanças. 

XI.   Nomear os Coordenadores dos cursos de Graduação e Pós-Graduação. 
 

 
 
 
 
 
Coordenação de cursos 

 
 

Os Coordenadores de cursos da Faculdade e dos Programas de Pós-Graduação 

são designados pela Diretoria, podendo ser destituídos dos cargos por decisão do Diretor 

Acadêmico. Cada Curso de Graduação é dirigido por um Coordenador, designado pelo 

Diretor Acadêmico, e substituído em suas faltas e impedimentos temporários por um 

docente escolhido pelo Diretor Acadêmico. Por regimento, os coordenadores de cursos 

poderão coordenar mais de um curso simultaneamente e poderão ser destituídos e 

substituídos por deliberação do Diretor Acadêmico. Os Coordenadores de Cursos reunir-se-

ão com seus docentes no mínimo duas vezes por semestre para tratar de assuntos 

referentes a seus cursos. Esses encontros podem envolver todos os docentes dos cursos ou 

separados em grupos de acordo com o interesse e área de atuação. 

Compete aos Coordenadores de Cursos: 
 

I. Coordenar a execução das atividades administrativas, pedagógicas e de 

pesquisa da Faculdade de Economia e Finanças e, quando for o caso, dos Programas de 

Pós-Graduação. 

II. Organizar, semestralmente ou anualmente, o calendário acadêmico.  

III. Disciplinar semestralmente a realização do processo seletivo. 

IV. Manter articulação permanente com o Diretor Acadêmico. 

 

V. Exercer a coordenação da matrícula no âmbito dos cursos, em articulação 

com a Secretaria. 

VI. Analisar as alterações nos programas das disciplinas objetivando 

compatibilizá-los com a proposta pedagógica da instituição. 

VII. Zelar pelo fiel cumprimento da legislação referente ao ensino superior e, 
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quando for o caso, de pós-graduação lato sensu. 

VIII. Assegurar a fiel observância de atividades de controle e avaliação 

institucional. 

IX. Apresentar anualmente ao Diretor Acadêmico um relatório de suas atividades 

e das do seu curso. 

X. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente. 
 
XI. Coordenar e supervisionar os planos e atividades dos cursos. 
 
XII. Sugerir a organização curricular do curso sob sua responsabilidade, bem 

como suas modificações, submetendo-os ao Diretor Acadêmico. 

XIII. Sugerir a realização de cursos de especialização, aperfeiçoamento e 

extensão, bem como seus respectivos planos. 

XIV. Deliberar sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos.  

               XV. Sugerir medidas que visem aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Faculdade de Economia e Finanças, bem como opinar sobre assuntos 

pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor Acadêmico. 

XVI. Representar o curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade de 

Economia e Finanças. 

XVII. Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem 

como a assiduidade dos professores. 

XVIII. Nomear o professor responsável do módulo. 
 
XIX.   Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, 

respeitados as especialidades, coordenando suas atividades 

XX.   Julgar, em grau de recurso, os pedidos de revisão de exames dos alunos.  

XXI.   Elaborar as normas de funcionamento de estágios curriculares de seus 

cursos. 

 
XXII.  Participar das reuniões do Comitê Acadêmico. 
 
XXIII. Manifestar-se sobre pedidos de afastamento ou licença de seu pessoal 

docente, submetendo-os ao Diretor Acadêmico. 

XXIV. Exercer as demais atribuições que lhe sejam prevista em lei e/ou confiadas 

pelo Diretor Acadêmico. 
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Órgãos de Apoio Administrativo 

 
 

Os Órgãos de Apoio Administrativo são compostos pela secretaria, pela biblioteca 

e pelos demais serviços. 

A secretaria é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o registro 

acadêmico da Faculdade de Economia e Finanças, dirigido por uma Secretária Geral, sob a 

orientação do Diretor Acadêmico.  

A secretária terá sob sua guarda todos os livros de escrituração escolar, arquivos, 

prontuários dos alunos e demais assentamento em livros fixados por regimento e pela 

legislação vigente. 

Competem à secretaria as seguintes atribuições: 
 

I. Responder pelo funcionamento da Secretaria, prevendo para tanto os 

recursos humanos e materiais necessários antes de cada exercício. 

II. Organizar e manter o arquivo de modo a conservar em bom estado e em 

segurança os documentos acadêmicos. 

III. Manter rotinas e procedimentos atualizados em relação à legislação sobre 

ensino. 

IV. Redigir e publicar editais de chamada para inscrições, provas e outros. 
 
V. Realizar a escrituração acadêmica e o arquivamento dos documentos 

correspondentes. 

VI. Coordenar e distribuir aos auxiliares as tarefas decorrentes dos encargos da 

Secretaria. 

VII. Elaborar, findo o exercício, relatórios a serem encaminhados às autoridades 

superiores, quando solicitados. 

VIII. Manter o bom relacionamento com o público, empresas, instituições 

educacionais, funcionários, professores e alunos. 

IX. Divulgar os cursos oferecidos pela Instituição. 
 
X. Redigir e publicar editais de chamada para inscrições, provas e outros.  

XI. Divulgar a relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo. 

XII. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais da Secretaria.  

XIII. Organizar procedimentos de formatura. 

XIV. Elaborar e encaminhar processo para registro de diplomas.  

XV. Cumprir e fazer cumprir as determinações da Diretoria. 
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Biblioteca 
 
 
 

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

se a atender professores, alunos e à comunidade. A mesma, organizada segundo os 

princípios modernos  da  biblioteconomia,  rege-se  por  regulamento  especial,  baixado  

pelo  Diretor 

 
Acadêmico. 
 

Os serviços de suporte ao sistema, manutenção, de limpeza, de portaria, de protocolo 

e expedição, vigilância e segurança, realizam-se sob a responsabilidade da Mantenedora, 

funcionando a Faculdade de Economia e Finanças como orientadora do processo, onde 

necessário, e como fiscalizadora da execução, em termos de atendimento e qualidade. 

Enfim, gestão profissional, planejamento e seriedade na condução de processos, 

decisões e comprometimento com a excelência são as diretrizes que orientam a atuação dos 

principais agentes e órgãos colegiados junto à comunidade acadêmica. 

Inclusive, existem alguns instrumentos - a maioria já mencionada neste relatório -, 

que são utilizados na gestão institucional e que têm como finalidade garantir o 

cumprimento dos valores citados acima: 

 

1- Ouvidoria;  

2- Reuniões do colegiado;  

3- Avaliação bimestral dos professores (estimulando o aperfeiçoamento e reforçando a 

meritocracia, a instituição instituiu o Prêmio de Ensino oferecido aos 3 melhores professores 

de cada curso);  

4- Prêmio de Pesquisa;  

5- Avaliação de turma pelos professores (tem como finalidade destacar as características da 

turma e o seu desenvolvimento durante o período letivo, apontando os pontos fortes e as 

deficiências da turma);  

6- Auto-avaliação do corpo discente (para diagnosticar o processo de ensino/aprendizagem 

e averiguar se os objetivos primeiramente propostos foram atingidos);  

7- Processo de Avaliação e Melhoria de Performance (reflexão, de forma estruturada, sobre 

o desempenho de cada área, identificando as necessidades de treinamento); 

8- Aprimoramento constante de novos sistemas de gestão educacional. 
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DIMENSÃO VII: Infraestrutura Física 

 

A Faculdade de Economia e Finanças – Ibmec/RJ, uma das principais instituições de 

ensino do Rio de Janeiro ocupa o Edifício Standard, um dos mais importantes exemplares 

do estilo art déco do centro do Rio. As obras para restauração e modernização do edifício, 

que teve a sua fachada tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), 

consumiram cerca de R$ 18 milhões. Construído em 1935 no número 118 da Avenida 

Presidente Wilson, o Edifício Standard ficou famoso como o Prédio da Esso, onde esta 

companhia funcionou durante 70 anos, e que, é conhecido como o Edifício Ibmec. 

Entre obras para recuperar as características originais da fachada e o interior do 

prédio de 10 mil metros quadrados e 11 andares, o investimento também previu 

modernização de toda a parte de infraestrutura de salas, laboratórios de informática, 

auditório, biblioteca, instalações elétricas, telefonia e hidráulica.  

Além disso, o novo Prédio Ibmec conta com quatro modernos elevadores, uma 

biblioteca de 400 metros, auditório de 120 lugares, seis pavimentos de sala de aula, com 

mais de 50 modernas salas totalmente informatizadas. 

Localizada no centro financeiro e empresarial do Rio de Janeiro, a Faculdade de 

Economia e Finanças dispõe de uma estrutura moderna e eficiente para atender aos seus 

alunos e professores.  

O prédio localizado na Barra da Tijuca, Av. Armando Lombari 940 se insere a 

Faculdade de Economia e Finanças Ibmec, procurando contribuir para o crescimento do 

município e do estado. A Barra da Tijuca hoje é considerada o novo centro financeiro e 

administrativo do estado do Rio de Janeiro. E conta com instalações modernas o que 

contribui para um crescimento industrial/comercial, estando essa unidade próxima às sedes 

de diversas empresas nacionais e transnacionais instaladas na zona oeste da cidade. 

Os espaços de salas de aulas atende às especificidades da proposta didático-

pedagógica e metodológica da Instituição, contemplando espaços amplos e suficientes para 

que os alunos possam trabalhar individualmente ou em grupos, de acordo com os objetivos 

traçados para cada aula ou conteúdo curricular. 

O modelo de organização do espaço da sala de aula adotado pela Faculdade de 

Economia e Finanças tem sua adequação também à metodologia adotada pela Harvard 
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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 adequada 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 quantidade de laboratórios de informática atende às especificidades das 

metodologias de ensino da Faculdade de Economia e Finanças.  

Vale destacar que além dos laboratórios de informática, encontram-se à 

disposição dos alunos diversos computadores localizados na área de convivência, 

biblioteca e salas de estudo. 

 
O processo de registros acadêmicos da Faculdade de Economia e Finanças é 

informatizado, sendo facilmente acessado por alunos e professores da IES. Na interface de 

discentes o aluno consegue visualizar as seguintes informações: 

 

 
 
a)  Grade curricular de seu curso; 
 
b)  Histórico escolar; 
 
c)  Quadro de horários; 
 
d)  Frequência; 
 
e)  Notas nas atividades avaliativas; 
 
f)   Emissão de 2º via de boleto; 
 
g) Conteúdo programático por disciplina, bibliografia, conteúdo ministrado por disciplina, 

e arquivos e links referente às disciplinas em que se encontra matriculado; 

h)  Calendário; 
 
i) Quadro de avisos. 
 
 
 

Além dessas informações, o aluno pode utilizar o sistema acadêmico para realizar 

de maneira rápida e segura diversos requerimentos on-line, a saber: 
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a)  2º via de Diploma; 
 
b)  Alteração de dados cadastrais; 

c)  Alteração do responsável Financeiro; 
 
d)  Antecipação de Disciplinas; 
 
e)  Análise para cursar disciplinas em intercambio; 
 
f)  Assistência pedagógica domiciliar; 
 
g)  Atualização de Endereço para cobrança; 
 
h)  Cancelamento de matricula; 
 
i)  Colação de grau especial; 
 
j)    Declaração com data de conclusão do curso; 
 
k)   Declaração de Autorização/reconhecimento de curso; 
 
l)    Declaração de Conclusão do curso; 
 
m) Declaração de Matrícula;  

n)   Declaração de sub-judice;  

o)   Dispensa de disciplinas; 

p)  Justificativas de Faltas; 
 
q)  Mudança de curso; 
 
r)   Trancamento de Disciplina; 
 
s)   Trancamento de Semestre; 
 
t)   Retificação de Matricula; 
 
u)  Validação para cursar disciplina Isolada em outra IES. 
 
 
 

Todas as solicitações de requerimentos on-line são confirmadas por email e são 

repassadas eletronicamente para a coordenação, ou outro setor responsável, para análise. 

As decisões (deferimentos ou indeferimentos) são informadas aos alunos também por 

email, sendo que eles podem ser informados da necessidade de comparecimento à 

secretaria para entrega de documentação, quando for o caso. 

No que se refere à interface dos professores com o sistema, é possível a publicação 

de arquivos (conteúdo programático, bibliografia, conteúdo ministrado por aula, arquivos e 

links referentes às disciplinas que ministra), bem como a visualização do quadro de 

horários e calendário.  

A atualização da frequência dos alunos é feita on-line, diariamente nos 

computadores instalados nas salas de aula, sendo automaticamente inserido no sistema, o 

mesmo acontecendo com notas de atividades avaliativas.  
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Finalmente, os professores conseguem imprimir relatórios de notas e frequência 

para  cada  uma  de  suas turmas/disciplinas. 

É extremamente importante que os alunos tenham acesso a bibliografias recentes, 

que espelhem novas diretrizes do mundo dos negócios.  Essa é uma importante fonte de 

informação e atualização para o profissional, independente de sua área de atuação.  

Acreditando nisso, a Faculdade de Economia e Finanças firmou parcerias com 

novas bases de dados que tornam disponíveis informações sobre e possibilitam o acesso a 

variados índices e artigos constantes nas mais importantes revistas acadêmicas do mundo.  

Enfim, antecipando-se às necessidades de seu público, a Faculdade de Economia e 

Finanças procura oferecer educação superior de alto padrão no campo do Direito e das 

Relações Internacionais. 

 
 
Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 

 
 

Todas as instalações atenderam ao projeto de acessibilidade e aos portadores de 

necessidades especiais. 

 

Infraestrutura de segurança 

 
 

O prédio possui equipe de vigilância 24 horas por dia, além de sistema de 

segurança informatizado, com monitoramento dos principais ambientes, através de câmeras. 

Além disso, conta com sistema de identificação de todos os visitantes, alunos e 

funcionários. 

 
 
Instalações sanitárias 

 
 

Todos os andares são dotados de instalações sanitárias adequadas e com serviço 

de limpeza das 06h00min às 22h30min. 

 
 
Biblioteca 

 
 

A Biblioteca da Faculdade de Economia e Finanças localiza-se térreo do Edifício 

sede. O conceito de Biblioteca ultrapassa a noção mais antiga de ser apenas um local de 

empréstimo de livros: ela é um serviço oferecido ao cidadão, que deve estar além de suas  

expectativas,  oferecendo  qualidades  e  facilidades.   
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A biblioteca da Faculdade de Economia e Finanças é especializada em Direito e 

Relações Internacionais e áreas afins, tendo como principal característica a atualidade das 

obras que compõem seu acervo. 

O objetivo geral da biblioteca da Faculdade de Economia e Finanças  é  adquirir,  

processar, armazenar e disseminar a informação, buscando sempre desempenhar papel 

de destaque e excelência na prestação de serviços, disponibilizando com qualidade, 

facilidade e agilidade todo seu acervo. Para tanto, utiliza as tecnologias da informação 

para otimizar seus serviços, de forma a proporcionar maior interatividade entre usuário e 

Biblioteca. Em termos específicos, seus objetivos são: 

 
 
• Dar apoio e suporte aos programas de ensino. 
 
• Acompanhar o crescimento informacional e tecnológico das áreas do conhecimento 

específicas e proporcionar o acesso a informação contida nos diversos suportes existentes 

no acervo. 

• Promover a leitura e pesquisa, proporcionando condições adequadas para que  os 

estudantes, professores encontrem material de apoio à pesquisa e respostas aos 

questionamentos individuais. 

• Adquirir material de conteúdo técnico e científico na quantidade e proporções exigidas 

pelos padrões de qualidade atuais. 

• Oferecer serviços de qualidade objetivando a total satisfação dos usuários. 
 
 
 

Em termos de serviços, é fundamental ressaltar que a biblioteca da Faculdade de 

Economia e Finanças não é apenas um local de empréstimo de material bibliográfico. É um 

serviço oferecido ao usuário, através do qual se busca sempre estar além das 

expectativas, oferecendo-lhe qualidade e facilidades. Como forma de instrumentalização 

desta perspectiva, destacamos: 

• Home Page: um canal de divulgação dos produtos e serviços prestados pela a 

Biblioteca aos usuários, como o catálogo da coleção, serviço de empréstimo, acesso às 

bases de dados, leitura de artigos o regulamento e outros.  

• Catálogo online: possibilita a consulta à coleção da Biblioteca via intranet, com chave 

de acesso para palavras do titulo, autor, assunto e termos livres. Apresenta o resultado da 

busca, somados a localização da publicação na estante e disponibilidade para empréstimo. 

• Bases de dados bibliográficos: acesso local e a distância a mais de 2000 títulos de 

periódicos em textos completos. 
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• Empréstimo: disponibiliza os serviços de empréstimo, reserva e renovação de obras 

pela intranet e na Biblioteca. 

• Empréstimo entre Bibliotecas: mantém intercâmbio para empréstimo de publicações 

com as Bibliotecas do Ibmec e conveniadas. 

• Livro de consulta: a Biblioteca mantém para consulta local um exemplar das obras 

pertencentes à bibliografia básica e complementar. 

• Treinamento de usuários: promove apresentação aos alunos sobre recursos disponíveis 

na Biblioteca, para divulgar e promover o uso produtos e serviços prestados. 

• Espaço de estudo individual - neste local, acomodam-se baias individuais para o 

usuário que precisa do silêncio para a produção e a aprendizagem. 

• Salas de estudo em grupo - usar a informação como ferramenta de trabalho, 

transformá-la em novas reflexões que satisfaçam as necessidades do grupo.  

 
 

A infraestrutura da biblioteca é excelente, contando com 11 salas de estudo em 

grupo (salas informatizadas e com capacidade para 4 pessoas), 32 baias para estudo 

individual, 11 computadores para consulta livre, com acesso à internet, 3 computadores 

para consulta de acervo, 5 computadores de acesso restrito aos serviços da biblioteca e 1 

impressora para uso técnico da biblioteca. Todo o acervo encontra-se informatizado e 

tombado junto ao patrimônio da IES. 

A formação do acervo é feita  tomando-se como  ponto  de  partida  a  bibliografia 

indicada pelos docentes em cada disciplina dos cursos ministrados na instituição, sendo que 

a IES procura oferecer uma proporção de exemplares da bibliografia básica para cada turma 

que possibilite o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

 
A biblioteca da Faculdade de Economia e Finanças tem automação completa. A IES 

utiliza um software de gerenciamento de Bibliotecas, tendo como objetivo a modernização 

dos serviços de informação prestados. Além da agilidade na efetuação do empréstimo, os 

usuários poderão, através do site da Biblioteca, consultar seu status (livros pendentes, 

data de devolução, reservas, etc.). A escolha do sistema foi feita através de estudos e 

avaliações de vários softwares próprios para bibliotecas, levando em consideração a 

plataforma computacional e a realidade da instituição, além da experiência de outras 

bibliotecas. 

A formação do acervo  é  feita  tomando-se como  ponto  de  partida  a  bibliografia 

indicada pelos docentes em cada disciplina dos cursos ministrados na Instituição. 
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Infraestrutura tecnológica 

 
 
O sistema de informática da Faculdade de Economia e Finanças – Ibmec/RJ está dividido da 

seguinte maneira: 
 
• Gestão de projetos. 
 
• Coordenação do help desk. 
 
• Desenvolvimento e pesquisa. 
 
• Supervisão de empresas prestadoras de serviços em tecnologia. 
 
• Compra de equipamentos. 
 
• Administração da rede de computadores. 
 
• Administração dos bancos de dados. 
 
• Administração dos servidores. 
 
• Administração das intranets. 
 
 

 

DIMENSÃO VIII. Planejamento e Avaliação 
 

 

Processos de auto avaliação são importantes em qualquer organização e, 

sobretudo, em Instituições de Ensino Superior. A auto avaliação permite o 

autoconhecimento pelos quais a comunidade acadêmica é convidada e tem subsídios para 

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

objetivo de prestar educação com excelência. 

A auto avaliação 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 auto avaliação. 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-RJ. Os objetivos gerais da CPA são, entre 

muitos, o de avaliar o cumprimento do projeto acadêmico-político da Instituição no que 

tange a 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. 
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Discussões acerca de questões polêmicas acontecem em reuniões frequentes, nas 

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

avaliados tanto pelo Colegiado de Professores como também pelo corpo administrativo e 

pelos discentes. Pela divisão de tarefas – elaboração de pautas/dados – entre os 

representantes dos diversos setores, pela discussão de pontos polêmicos relacionados à 

melhoria da operacionalização do nível burocrático-administrativo, os três segmentos 

internos à instituição e o externo podem, por fim, elaborar conjuntamente relatório final 

a ser encaminhado ao INEP. 

 
O resultado 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 das avaliações discentes semestrais sobre o corpo docente vale a pena 

ser mencionada. O aluno é convidado a avaliar professor e disciplina na qual está 

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

de cada período 

letivo. 
 

As avaliações discentes são feitas presencialmente e os resultados são compilados 

pela Secretaria da Faculdade que, após a anuência das coordenações de Curso, distribui o 

resultado aos professores. No questionário, há perguntas acerca da pontualidade do 

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

disciplina etc. 

 
 
DIMENSÃO IX: Políticas de Atendimento aos Estudantes 
 

 

A Faculdade de Economia e Finanças possui um sistema  de  atendimento  exclusivo  

para  seus alunos, esclarecendo suas dúvidas e oferecendo aulas de reforço como apoio 

acadêmico complementar. Esse trabalho é desenvolvido por todos os seus professores. Há 

duas salas de reuniões para atendimento individualizado ao aluno, próximas à sala dos 

professores. Cada sala de reuniões possui os equipamentos necessários ao atendimento 

pelos professores aos alunos, individualmente ou em pequenos grupos. 

Há na instituição períodos de nivelamento dos novos alunos, especialmente no caso 

de matemática, com o pré-cálculo. Aulas extras e monitorias são comumente desenvolvidas 

pela IES como recurso pedagógico objetivando o aprofundamento do aprendizado do aluno. 
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Comprometido com a qualificação de seu corpo discente, a Faculdade de 

Economia e Finanças 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. 

Dentre os objetivos fundamentais do Ibmec Carreiras, ser um canal efetivo de 

aproximação com o mercado, contribuindo para agilidade em seus processos seletivos, é 

por certo um dos mais relevantes. Além disso, busca sempre alinhar o perfil do aluno às 

necessidades do mercado e, consequentemente, maximizar as possibilidades de sucesso de 

sua escolha. A orientação e a divulgação de informações relevantes sobre o mercado de 

trabalho, perfil profissional e carreira, são, nesse sentido, peças fundamentais no 

andamento deste processo. 

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. Além disso, propicia aos interessados um atendimento individualizado e 

personalizado que permite também compreender as reais necessidades de nossos alunos 

e o 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, 

dentro das empresas ou empreendendo seus próprios negócios. 

 
 
Atendimento aos alunos de graduação 
 

 

O Ibmec Carreiras orienta os alunos de graduação, pós-graduação e ex-alunos 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. 

Foi definido juntamente com a coordenação acadêmica um plano necessário para os 

alunos de graduação que desejam atuar no mundo corporativo: 

 

 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 
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• Integração 
• Autoconhe 
cimento 

• Autoconheci 
mento, 
• Auto-
desenvolvimento 
• Mercado de 
Trabalho 

• Autoconheci 
mento, 
• Auto-desen 

volvimento 
• Mercado de 
Trabalho 

 
• Planejamento  
de Carreira 
• Desenvolvimento de 

Competências 
• Programas Trainees 
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Atendimento Individual 
 
 
 
 

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 e vagas para trainee, 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 Aluminis (comunidade de ex-alunos) 
 

A Faculdade de Economia e Finanças julga ser de suma importância dispensar toda 

a atenção possível ao seu egresso. A Instituição se propõe atender este tipo de demanda 

através de assessoria profissional personalizada e também por meio de eventos, workshops e 

palestras. O Ibmec Carreiras, nesse sentido, auxilia a: 

 
 
• Atualizarem-se sobre as tendências do mercado. 

• 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. 
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Por meio da Intranet do Ibmec Carreiras, o aluno e ex-aluno tem acesso a uma 

ferramenta online exclusiva que permite elaborar o currículo, consultar e candidatar-se às 

vagas efetivas disponíveis com mais agilidade. Também é possível ter acesso a 

informações atualizadas sobre o mercado de trabalho, o perfil profissional e de carreira. 

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 auxiliar na assessoria da gestão da carreira. 

 
 
Acessibilidade 

 
 

Com foco nas melhores condições de acesso para a comunidade acadêmica, a 

Faculdade de Economia e Finanças prioriza as políticas classificadas em conformidade com 

o nível de atendimento necessário. Por exemplo, no caso fundamental dos Portadores de 

Necessidades Físicas: 

 
a) livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo; 
 
b) vagas reservadas no estacionamento da unidade; 
 
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 e campainhas nos banheiros adaptados; 
 
f) bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 
 
 
 
 
 
DIMENSÃO X: 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 
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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 2009, a mantenedora passou a ser 

Grupo Ibmec Educacional S/A. Em 2005, o curso de Direito da Faculdade Evandro Lins e 

Silva somou-se aos tradicionais cursos da instituição.   

Em 2007 foi lançado o curso de graduação em Relações Internacionais, e finalmente 

em 2009 o curso de Ciências Contábeis completou o quadro atual de cursos de graduação da 

instituição, que conta atualmente com mais de 3.700 alunos, sendo 2.050 nos cursos de 

graduação. Espaços físicos privilegiados e bem localizados sempre foram priorizados. A 

estratégia de manter contratos de longa duração viabilizou o investimento em salas de aula e 

laboratórios de informática com recursos de última geração e, principalmente, para 

contratação de um corpo docente de alto nível. Em 2007, foi inaugurado o campus atual, na 

Av. Presidente Wilson, após um investimento que consumiu de mais de R$ 7 milhões.  

Trata-se de um campus próprio, moderno, com 50 ambientes de ensino entre salas de 

aula e laboratórios de informática e de mercado de capitais, todos com ar condicionado e 

equipamentos de projeção multimídia, biblioteca com acervo bibliográfico de 35733 

volumes, sala para professores, escritório administrativo além de ambientes de convivência, 

lanchonete e livraria terceirizados. 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 RJ e o desenvolvimento de edificações, laboratórios e novos 

equipamentos.  

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 RJ (que incorpora a Faculdade de Economia e 

Finanças) 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 
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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.  

Os balanços anuais do Grupo Ibmec S/A são auditados e divulgados conforme 

exigências legais. Anualmente a instituição elabora os orçamentos das unidades, que são 

rigorosamente aplicados e controlados, respeitando-se a autonomia de cada projeto. 

 

A CPA em 2013 

Em 2013 a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Economia e 

Finanças Ibmec conforme estabelecido em seu regulamento realizou dois encontros anuais: 

Nos quais foram abordados os seguintes assuntos: 

 Apresentação dos membros da Comissão Própria de Avaliação 2013; 

 Apresentação do Calendário Acadêmico para 20132; 

 Preparação para o ENADE 2013 – Análise de desempenho dos cursos participantes do 

Enade nos anos anteriores; Definição de estratégias acadêmicas/administrativas/logísticas 

para os alunos participantes; Definição de cronograma para encontros com os coordenadores 

dos cursos para traçar ações importantes para garantir a motivação dos alunos na realização 

da prova;  

 Discussão e análise dos relatórios apresentados pela Ouvidoria. Este documento será 

discutido nas reuniões de avaliação, e, por fim, utilizado como base para melhorar os 

produtos e serviços ouvindo a voz de quem é o objetivo final da instituição: o aluno. Os 

resultados do processo serão encaminhados às instâncias superiores da Faculdade de 

Economia e Finanças – Ibmec RJ, a quem compete a (re)definição e implementação das 

políticas acadêmicas e administrativas que o processo avaliativo sugerir. 

 Definição do Plano de Melhorias Institucional 2013;  

 Edital para a Seleção do Corpo Docente em 2013; 

 Reestruturação das Células Empreendedoras – definindo maior envolvimento com as 

coordenações dos cursos e alinhamentos de suas atividades; 

 Análise dos processos internos de avaliação para 2013; 

 Prêmio de Excelência de Ensino 2013. 
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Atividades para 2014 

Em 2014, a CPA concentrará atenção no desenvolvimento das seguintes atividades 

principais: 

 Avaliação Semestral dos Professores, com elaboração de relatórios gerenciais para os 

Centros; 

 Análise do Calendário Acadêmico 2014; 

 Análise dos relatórios apresentados pela Ouvidoria; 

 Avaliação Interna 2014, para avaliação das dimensões propostas pelo SINAES com a 

participação de toda a comunidade acadêmica; 

 Levantamento das ocorrências identificadas em 2013 que não foram resolvidas ou 

parcialmente resolvidas pelos responsáveis na instituição; 

 Definição das ações de melhorias para 2014.  

 

 

Considerações Finais 

 

  

A Orientação fornecida pelo INEP para a elaboração do relatório de Auto avaliação 

pelas Instituições de Ensino Superior permitiu à CPA, diante dos resultados obtidos, 

identificar as fragilidades e as potencialidades do Curso de Direito e de Relações 

Internacionais da Faculdade de Economia e Finanças. 

Destacamos que os resultados apurados em cada avaliação foram gerados, 

consolidados e divulgados sendo, em seguida, encaminhados ao Coordenador do Curso, 

que, por sua vez, os encaminharam ao corpo docente e discente, assim como ao corpo 

administrativo.  

O objetivo foi apresentar os pontos a serem melhorados, ratificando os pontos fortes. 

Os professores mais bem avaliados foram homenageados e premiados ao final de cada 

período letivo. Essa atitude demonstra o foco da Faculdade de Economia e Finanças em, 

constantemente, avaliar e motivar seu corpo docente. 

Ao final da auto avaliação, os resultados apurados e medidas implementadas para 

melhoria do processo foram executados em cada segmento da instituição. Nas dimensões 

destinadas aos colaboradores, ações estão sendo implementadas visando à qualidade dos 

serviços, e a satisfação profissional e pessoal dos mesmos.  

Os pontos positivos foram divulgados, como forma de reforçá-los na política 

educacional e organizacional. 


