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1 Introdução 

O Projeto de Autoavaliação da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec foi elaborado 

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

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

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

Autoavaliação Institucional). 

A Faculdade de Economia e Finanças Ibmec desenvolve a autoavaliação com o objetivo 

de melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão universitários, assim 

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

instituição entende que a autoavaliação funciona como um instrumento poderoso de 

gestão, aperfeiçoamento, fortalecimento, transparência e objetividade na persecução 

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

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

Faculdade de Economia e Finanças Ibmec foi elaborado buscando criar as sinergias 

necessárias em relação às normas do MEC e ao PDI da Instituição. 

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

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

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

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

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

de autoavaliação permite uma visão sistêmica do processo educacional desenvolvido, 

promovendo uma interpretação institucional ampla, que permite or ientar ,  estimular 

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

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

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

também, das possíveis fragilidades detectadas na definição de novas estratégias de 

ação, sempre visando a superação dos desafios que se apresentam na constante 

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

implementadas em favor da nossa concepção do processo pedagógico. 
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Neste sentido, a a u t o a v a l i a ç ã o  é vista como força transformadora, que 

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

planejamento da instituição. Essa centralidade do processo de autoavaliação como 

instrumento de gestão coletiva dos rumos institucionais nos compromete com o 

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

na Faculdade de Economia e Finanças Ibmec visa t a m b é m  a o  aprimoramento 

constante d a cultura de autoavaliação no interior da nossa Instituição.  

Cremos na constante realização da autoavaliação como principal instrumento capaz 

de integrar o conhecimento das ações desenvolvidas pelos diferentes setores da 

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

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

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

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

constante adequação entre nossas ações e políticas educacionais e nossa identidade 

institucional, que nos singulariza no cenário educacional brasileiro.  

 

1.1 Considerações Iniciais 

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

excelência nas áreas de atuação, visando formar cidadãos e profissionais que atendam 

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

pessoal e profissional dos discentes, docentes e da sociedade civil, atuando, assim, em 

prol da educação brasileira. 

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

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

Finanças Ibmec, sempre em plena sintonia com a realidade socioeconômica nacional da 

qual a instituição é um participante ativo. 

A filosofia de ensino da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec procura conciliar o 

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

didática e visão aplicada às áreas de conhecimento nas quais atua. 

Seu corpo docente possui formação acadêmica de alta qualidade, sobressaindo-se 

profissionais com mestrado e doutorado no Brasil e no exterior. Soma-se a isso um 
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perfil d o c e n t e  c o m  a m p l a  experiência profissional no mercado de trabalho, o 

que nos garante uma atualização constante e o contato fundamental com a 

experiência do dia-a-dia trazida para a sala de aula. 

A Faculdade de Economia e Finanças Ibmec mantém em seus quadros funcionais 

professores dedicados, em tempo integral e  p a r c i a l ,  à pesquisa, ao ensino e à 

extensão. Isso permite à Instituição participar ativamente da produção intelectual nas 

suas áreas de atuação, disponibilizando um ambiente acadêmico de excelente 

qualidade aos seus alunos; seja através das discussões promovidas pelos professores 

em sala de aula; seja através de seminários, workshops e palestras, nacionais e 

internacionais; assim como por meio do contato com o ambiente acadêmico strictu 

sensu. 

 

1.2 Dados da Instituição 

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

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

de 2004, que exige a implantação de uma Comissão Própria de Autoavaliação. 

 Nome/Código da Instituição: Faculdade de Economia e Finanças Ibmecrj RJ. 

Código IES 1030. 

 Caracterização de Instituição: Instituição privada – Com fins lucrativos. 

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

Janeiro, RJ. 

 

1.3 Composição e atribuições da CPA  

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

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

intervenções mais eficientes e qualificadoras. 

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

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

informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), de acordo com o artigo 14 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 
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Sua atuação se dá de maneira independente em relação aos demais órgão colegiados, à 

Direção da IES e aos Coordenadores de Curso. 

À CPA compete: 

 Elaborar o projeto de autoavaliação institucional a ser encaminhado à 

Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), 

submetendo-o à prévia aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Pós-Graduação da Instituição;  

 Coordenar a execução dos processos de autoavaliação da IES; 

 Apresentar semestralmente o resultado dos trabalhos da comissão ao 

Conselho Superior da Instituição;  

 Implementar as atividades necessárias à sensibilização da comunidade para 

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

IES; 

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

realização deverá estar pautada pelas dimensões da CONAES e pelo projeto 

de autoavaliação institucional; 

 Sistematizar e analisar as informações institucionais, produzindo relatórios 

a serem encaminhados às instâncias competentes para ciência; 

 Delegar competências, indicando prazos para o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos;  

 Assessorar cursos nos procedimentos de avaliação externa;  

 Convidar membros da comunidade e da sociedade civil para prestarem 

informações e emitirem opiniões sobre o processo de avaliação 

institucional;  

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

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

prazo previsto, o relatório de avaliação interna estabelecido na Resolução 

CONAES nº 1/2005;  

 Dar ampla divulgação de todas as suas atividades. 
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Na IES, a CPA da IES é composta por sete membros: dois representantes do corpo 

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

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

civil organizada. Todos são nomeados por ato do Diretor Executivo, que, no mesmo ato, 

indica o Coordenador e o Secretário. 

 

Membros CPA da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec, em dezembro de 2015 

NOME Representação na CPA 

1- Professor Eduardo Guerra Murad Ferreira* 

2 –Professor Altair Santos Ferreira Filho 

Corpo docente 

1 – Aluna: Nicole Bou Dib El-Khouri 

2 – Aluno: Olavo Zirondi Pomarico 

Corpo discente 

1 – Secretaria Acadêmica: Raíza Bezerra de Souza 

2 – Operações: Marcos Reinoso Bandeira 

Corpo de funcionários 

1 – Lila de Magalhães Ozorio Membro representante de 

entidade civil 

 

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

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

atividades acadêmicas e administrativas como ferramenta estratégica de 

desenvolvimento institucional, bem como intervenções mais eficientes e qualificadoras. 

Os resultados são discutidos pelo Conselho Superior (CONSU), pelo Núcleo Docente 

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

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

Institucional. Estes são utilizados para o aperfeiçoamento do desempenho institucional, 

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

correção de rumos, de definição de linhas de desenvolvimento, de melhoria da 

qualidade do ensino, das metas de capacitação docente e funcional, de revisão de 

diretrizes curriculares, da articulação com o meio externo, da expansão qualitativa e 

quantitativa da infraestrutura e da implantação de novos modelos de gestão.  

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

um lado, os instrumentos mais abertos, no qual não há temática ou roteiro pré-
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estabelecido; de outro, os mais fechados, no qual há temática pré-estabelecida pela 

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

 

São instrumentos abertos, que geram relatórios a serem encaminhados à CPA: 

 E-mail institucional: a equipe que tem acesso às mensagens recebidas é 

responsável pela seleção dos assuntos abordados e encaminhamento ao 

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

vale ressaltar o e-mail da própria CPA, divulgado amplamente para a 

comunidade acadêmica. 

 Telefone institucional: a equipe de call center é responsável pelo primeiro 

atendimento e, quando necessário, solicita ao departamento específico o 

encaminhamento da questão.  

 Ouvidoria: órgão responsável por receber críticas, sugestões e reclamações 

sobre os serviços prestados nos vários setores da Instituição. Esse serviço 

procura solucionar os problemas que surgem com rapidez e eficácia, analisando 

e encaminhando as solicitações aos setores competentes e mantendo o 

acompanhamento dos procedimentos até sua solução.  

São instrumentos mais fechados: 

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

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

formatura, regulamentação de estágio) e para atender demandas do âmbito de 

cada curso.  

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

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

uma cultura de avaliação na Instituição. 

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

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

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

line respondido pelos docentes sobre sua própria atuação, referente à 

coordenação direta e em relação à infraestrutura da Instituição. 
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 Avaliação da Instituição pelo corpo técnico-administrativo: questionário on-

line, respondido pelo corpo técnico-administrativo, que aborda questões sobre 

a Instituição e setores de trabalho, além de informações sobre política de 

pessoal e de carreira. 

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

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

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

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

dimensões: 

 Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

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

 Responsabilidade social da Instituição; 

 Comunicação com a sociedade; 

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

administrativo; 

 Organização e gestão da Instituição; 

 Infraestrutura física; 

 Planejamento e avaliação; 

 Políticas de atendimento aos estudantes; 

 Sustentabilidade financeira. 

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

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

de avaliação para recredenciamento da Instituição ou para autorização e 

reconhecimento de cursos e dos dados do Enade. 
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2 Metodologia  

A autoavaliação na Faculdade de Economia e Finanças Ibmec é feita com o objetivo de 

revelar a satisfação da comunidade acadêmica com os diversos aspectos de seu 

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

de avaliação de desempenho e análise posterior destes instrumentos.  

Os pressupostos básicos que orientam a metodologia do processo de avaliação são: 

1) Fortalecer a “cultura de avaliação”; 

2) A avaliação deve ser coletiva, participativa e inclusiva em sentido amplo; 

3) Utilizar os resultados de forma imediata; 

4) A avaliação deve envolver aspectos quantitativos e qualitativos. 

 

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

ilustrarem a sequencia de procedimentos que caracterizam o processo de avaliação 

institucional da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec: 

 

1.ª Etapa – Sensibilização 

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

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

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

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

instrumento de melhoria continuada. 

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

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

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

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

finalidade de encontrar soluções criativas para os problemas. 

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

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

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

posteriores. 
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2.ª Etapa – Diagnóstico 

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

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

meio da coleta de informações e da própria organização. 

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

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

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

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

coletadas, em especial. 

 

3.ª Etapa – Autoavaliação 

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

instituição. 

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

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

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

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

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

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

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

e na Instituição. 

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

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

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

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

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

que o curso alcance o patamar desejado. 

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

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

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

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

autoavaliação. É o relatório da autoavaliação que deverá servir de base para a etapa da 
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avaliação externa e que trará as sugestões de planejamento para as mudanças desejadas 

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

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

a serem utilizados para garantir o princípio da celeridade. 

 

4.ª Etapa – Avaliação externa 

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

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

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

poderão formular seus diagnósticos para subsidiar as ações futuras. 

 

5.ª Etapa – Reavaliação 

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

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

assim, elaborarem o relatório final da avaliação. 

 

6.ª Etapa – Reformulação do projeto pedagógico 

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

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

coordenador, os professores e os alunos matriculados no curso. 

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

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

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

proposta de apoio aos docentes na melhoria das atividades. 

 A autoavaliação da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec é feita com o objetivo de 

revelar a satisfação da comunidade acadêmica com os diversos aspectos de seu 

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

de avaliação de desempenho e análise posterior destes instrumentos.  

  

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

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

avaliado, as quais variam de acordo com os aspectos investigados. Tem-se como meta 
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definir os objetivos que se deseja alcançar, gerando nos membros da comunidade 

acadêmica um sentimento de comprometimento com o processo de ensino e 

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

responsabilidades de realização do processo de autoavaliação institucional. 

Abaixo segue modelo de questionário sobre as condições da infraestrutura da IES, que 

foi aplicado ao corpo discente da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec: a avaliação 

que analisou os aspectos estruturais foi a chamada Pesquisa Institucional. Nela, foram 

avaliados diversos itens que, em conjunto, configuram a percepção de qualidade do 

aluno. Foram atribuídos valores de 1 a 5 para cada item e os resultados foram 

consolidados em um relatório próprio com o intuito de orientar ações futuras. Os 

aspectos verificados são listados a seguir: 

 

Pesquisa Institucional: 

AUXILIAR DE ANDAR  

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 

 CORDIALIDADE 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO 

BIBLIOTECA  

 ACERVO 

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 

 CORDIALIDADE 

 INSTALAÇÕES 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO 

CARREIRAS  

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 

 CORDIALIDADE 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO 

FINANCEIRO  

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 

 CORDIALIDADE 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO NOS DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS 
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 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO 

DE MATRÍCULA E REMATRÍCULA 

HELP DESK  

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 

 CORDIALIDADE 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO 

SALAS DE AULA  

 CLIMATIZAÇÃO  

 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 

 LIMPEZA 

 QUALIDADE DE PROJEÇÃO 

SECRETARIA  

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 

 CORDIALIDADE 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO NOS DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS DE MATRÍCULA E 

REMATRÍCULA 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 

 CORDIALIDADE 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO 

INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO 

 BANHEIROS (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) 

 LIMPEZA 

 RECEPÇÃO 

 SEGURANÇA 

 SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (CÓPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES) 

 WI FI (WIRELESS) 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 CLIMATIZAÇÃO 

 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 
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 LIMPEZA 

 QUALIDADE DE PROJEÇÃO 

DEMAIS LABORATÓRIOS 

 CLIMATIZAÇÃO 

 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 

 LIMPEZA 

 

O questionário utilizado distribui em uma escala de 1 a 5 o nível de satisfação dos 

discentes em cada quesito. A seguir, apresentamos o questionário tal como aplicado na 

pesquisa institucional de 2015.  
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Os resultados das avaliações foram divulgados ao final d e  c a d a  semestre letivo de 

2015 a toda comunidade acadêmica, através da intranet e nos quadros informativos 

nos corredores internos de acesso à Faculdade de maneira que todos pudessem ter 

acesso à essa informação. 

Além da Pesquisa Institucional, a Faculdade de Economia e Finanças Ibmec também 

realiza a Pesquisa Docente e de Qualidade das Disciplinas ofertadas aos alunos da 

graduação. Os resultados dessas pesquisas também foram divulgados por meio desses 

canais de comunicação com a comunidade acadêmica. Nas graduações de Direito e de 

Relações Internacionais, os formulários foram elaborados contendo quesitos que 

permitem avaliar o desempenho dos docentes, a satisfação dos alunos quanto às 

características e o conteúdo das disciplinas.  
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Ao final da avaliação, os dados foram tabulados e entregues aos coordenadores para 

que pudessem fazer uma análise cuidadosa do desempenho dos docentes e das turmas.  

 

Relacionamos abaixo os itens de avaliação do corpo docente e das disciplinas realizada 

pelo alunado das graduações de Direito e Relações Internacionais.  

Nos formulários de avaliação são reservados também espaços em branco para o 

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

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

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

comentários permanecerão anônimos. Em seguida, encontram-se dispostos os aspectos 

verificados pelo questionário de avaliação do corpo docente e das disciplinas, bem como 

o formato final de apresentação dos dados que são encaminhados para as 

coordenações. 

 

Questionário de Avaliação de Docentes e da Disciplina: 
 

 
 

 

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 

             

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 
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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 = % 

CONCLUSÕES 

  
QUANTO À DISCIPLINA 

 
QUANTO AO PROFESSOR de 09 a 10  

de 08 a 10  
de 07 a 10 

de 06 a 0 

 Respostas =   
 Respostas =   
 Respostas =   
 Respostas =   

 Respostas =   
 Respostas =   
 Respostas =   
 Respostas =   

AVALIAÇÃO  
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3 Desenvolvimento 

3.1 Planejamento e Avaliação (eixo 01) 

3.1.1 Planejamento e Avaliação (dimensão 08) 

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

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

do qual a comunidade acadêmica ganha subsídios para definir ou redefinir metas, além 

de traçar estratégias para o aprimoramento contínuo do objetivo de desenvolver um 

processo educacional caracterizado pela excelência. 

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

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

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

Instituição percebe as fragilidades e as potencialidades das estratégias educacionais e 

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

processo educacional desenvolvido pela IES. 

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

políticas pedagógicas concretas, garantindo, assim, a excelência dos projetos de ensino, 

pesquisa e extensão; além de garantir a realização de um diagnóstico periódico do curso, 

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

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

econômica nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conjuntamente o  relatório final a ser encaminhado ao INEP. 
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Os resultados dos trabalhos da CPA são aproveitados internamente para instruir os 

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

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

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

instituição. 

A adoção das avaliações discentes semestrais sobre o corpo docente vale a pena ser 

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

Os professores mais bem avaliados são homenageados e premiados ao término de 

cada período letivo. 

As avaliações são feitas por meio dos instrumentos acima reproduzidos neste 

documento, aplicados virtualmente aos discentes, quando os mesmos fazem login na 

intranet da Instituição. 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, dentre outras. 

 

3.2 Desenvolvimento Institucional (eixo 02) 

3.2.1 Missão e Planejamento Institucional 

A Missão da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec, ao lado de seu caráter 

acadêmico, é, de acordo com o seu Plano de Desenvolvimento Institucional: 

Desenvolver pessoas e organizações para que sejam bem-sucedidas e façam a diferença 

no mundo. 

 Cumprir tal missão implica trabalhar continuamente para ser um centro de excelência 

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

cidadãos e profissionais que atendam às demandas requeridas pelo país, gerando valor 

e contribuindo para o crescimento pessoal e profissional dos discentes e da educação 

brasileira em geral.  

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

qualidade para a formação integral e continuada de profissionais inovadores, 

competentes e com capacidade empreendedora para atuarem eticamente como 

agentes transformadores da realidade empresarial, organizacional e social brasileira. 
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Isto se traduz pela formação de profissionais que buscam promover o desenvolvimento 

com base em determinados valores, como os do estímulo ao pensamento crítico, 

fazendo de seus cursos um local para o questionamento de valores e pressupostos 

dominantes, transformando seus alunos e professores em agentes de mudanças.  

Implica, igualmente, a ênfase pela busca do conhecimento interdisciplinar, do trabalho 

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

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

país apresente. 

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

elegeu alguns objetivos, que, no entendimento da CPA, estão sendo implementados de 

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

seguir apresentadas pela referida Comissão. 

 

3.2.2 - Responsabilidade Social da Instituição 

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

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

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

e regional. 

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

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

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

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

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

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

exercitarem iniciativas inovadoras e o senso de participação e de responsabilidade 

social. 

Partindo dessa premissa, a Faculdade de Economia e Finanças Ibmec preocupa-se em 

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

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

maneira a promover, para além da construção de uma formação profissional, ética e 
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dinâmica, também uma formação profundamente comprometida com a consciência 

social.  

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

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

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

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

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

solidariedade, cooperação e compreensão das diferenças.  

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

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

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

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

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

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

tomem parte em projetos de responsabilidade social, disponibilizando sua estrutura 

para o desenvolvimento desses projetos. A Faculdade de Economia e Finanças Ibmec 

considera especialmente importante sua contribuição em relação à inclusão social. 

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

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

oferecidos pela IES.  

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

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

de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, recursos 

diversificados e parceria com as organizações especializadas. Independentemente do 

perfil do discente, as atividades e práticas correspondentes visam efetivamente 

minimizar as dificuldades dos estudantes no processo de aprendizagem. 

Cabe ao Núcleo de Acessibilidade, vinculado ao Departamento de Apoio Educacional, 

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

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

participação de todos no processo de aprendizagem, em conformidade com o disposto 

na Constituição Federal, artigos 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei n° 

10.098/2000, nos Decretos n° 5.296/2004, n° 6.949/2009, n° 7.611/2011, na Portaria n° 
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3.284/2003 e na Lei n° 12.764/2012, de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista.  

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

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

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

inscrição do estudante no vestibular, envolve a aplicação de provas especiais e o 

consequente acompanhamento durante todo o curso. 

Quando necessário, o Núcleo oferece Atendimento Educacional Especializado (AEE),  

Além disso, a IES dispõe de um conjunto de orientações e normatizações internas sobre 

o tratamento a ser dispensado a professores, alunos e funcionários portadores de 

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

discriminação. 

 

3.3 Políticas Acadêmicas (eixo 03) 

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

A política para o ensino, a pesquisa, 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, pesquisa e extensão da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec 

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

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

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

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

graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, por meio das diferentes atividades e 

trabalhos pedagógicos, explicita sua responsabilidade social. 

Para tanto, busca formar profissionais éticos, com visão e responsabilidade social e 

ambiental, inovadores e criativos, que tenham senso crítico, espírito empreendedor, 

bom relacionamento interpessoal e uma permanente vontade de aprender, sendo 

partícipes do desenvolvimento e agentes transformadores da sociedade. Tudo isso 

agregado a uma sólida formação teórica e prática, que permita enfrentar os desafios 

presentes e futuros, desenvolvendo não somente o seu conhecimento técnico, como 
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também a habilidade de trabalho em equipe e de negociação, sempre associada a uma 

postura empreendedora.  

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

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

de Pesquisa, tendo por base os princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais.  

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

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

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

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

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

gestão empresarial, relações internacionais, contabilidade, engenharia, administração 

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

O Ibmec busca trabalhar sempre com os melhores recursos humanos disponíveis, 

objetivando, com isso, o desenvolvimento do conhecimento e a formação de 

profissionais competentes e futuros líderes na sociedade. 

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

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

seguem: 

 Promover a qualidade nos cursos e serviços oferecidos à sociedade, 

enfatizando a qualificação e a requalificação docente e técnico-administrativa; 

 Adequar permanentemente a gestão acadêmica e organizacional às novas 

realidades socioeconômicas, promovendo a consolidação e atualização da 

infraestrutura física e tecnológica; 

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

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

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

 Empreender um processo de inserção social, pensando globalmente e agindo 

localmente na detecção e solução de problemas da comunidade local e 

regional a partir da prestação de serviços especializados; 

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

profissionais qualificados, integrando a pesquisa e a iniciação científica com 

programas de extensão e ação comunitária;  
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 Consolidar a avaliação institucional como forma de possibilitar a atualização e 

melhoria constantes da instituição; 

 Incrementar o acompanhamento e a avaliação do desempenho discente, 

ampliando e melhorando o processo de ensino e aprendizagem. 

A Instituição estabelece estratégias, que são acompanhadas por meio de indicadores de 

controle e desempenho das áreas envolvidas, visando atingir suas metas e objetivos e 

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

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

tanto, os projetos pedagógicos dos cursos serão elaborados em articulação com o 

Projeto Pedagógico Institucional, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

dentro de uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar e tendo como referência a 

missão, os objetivos e as metas definidas neste documento. 

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

efetiva dos corpos docente e discente, por sua vez, estarão sempre alinhadas aos pilares 

acadêmicos institucionais: inovação, excelência profissional e sustentabilidade. 

As políticas de ensino da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec consistem em: 

 Oferecer cursos de graduação que sejam reconhecidos pela excelência 

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

regional e local; 

 Atualizar continuamente os projetos pedagógicos, atendendo aos dispositivos 

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

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

aprimoramento das práticas pedagógicas; 

 Fomentar a investigação transversal acerca dos problemas nacionais, regionais 

e locais, propondo soluções inovadoras. 

 Promover programas de aperfeiçoamento continuado de docentes; 

 Incentivar a participação dos discentes em eventos e encontros acadêmicos e 

profissionais e em atividades extracurriculares que possam enriquecer sua 

formação;  

 Qualificar permanentemente os serviços disponíveis aos estudantes e à 

comunidade, por intermédio do Departamento de Apoio Educacional; 
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 Garantir uma infraestrutura favorável à otimização do desempenho 

acadêmico; 

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

acordo com as demandas locais e regionais. 

 

Os cursos oferecidos pela Faculdade de Economia e Finanças Ibmec têm como objetivos 

gerais:  

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

articulada e interdisciplinar, buscando sempre a criação, o desenvolvimento 

e a utilização de transformações e de novos conhecimentos que favoreçam 

a produtividade e a qualidade de vida da população;  

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

e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho; 

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

serviços em suas causas e efeitos;  

• Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora pessoal e 

profissional;  

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

a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da 

produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; 

• Estimular a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 

mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o 

prosseguimento de estudos em Cursos de Pós-graduação;  

• Oportunizar espaço para a produção e difusão do conhecimento científico e 

tecnológico. 

Para a consecução desses objetivos, as matrizes curriculares devem ser estruturadas de 

acordo com os eixos dos Princípios Metodológicos explicitados no PDI, buscando: 

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

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

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

específicas de cada curso. 
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b) A inter e transdisciplinaridade, em cada semestre do curso, por meio da 

articulação entre os componentes curriculares e da realização de estudos de 

casos e projetos integradores. 

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

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

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

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

integrada do curso  

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

permitam ao estudante direcionar a formação para um determinado campo 

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

atualização permanente das ementas e da bibliografia das disciplinas de forma 

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

mudança e evolução. 

A flexibilização curricular busca atender também as especificidades ditadas por 

estudantes com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidades educacionais 

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

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

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

para realizar a mesma atividade que os demais. 

A Faculdade de Economia e Finanças Ibmec não abre mão do estágio obrigatório, como 

pré-requisito parcial para a conclusão dos seus cursos de graduação. Outros requisitos 

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

Atividades Complementares e no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

As políticas de Extensão da Faculdade de Economia e Finanças Ibmec buscam aplicar os 

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

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

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

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

dinâmica entre a IES e o seu meio social.  

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

extensão, nos quais se inserem os projetos de extensão e as atividades e ações que 
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reúnem a participação e o comprometimento institucional do seu corpo docente, 

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

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

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

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

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

estabelecimento de ações voltadas à responsabilidade social. Os programas de 

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

atividades permanentes e de projetos e programas propostos pela comunidade 

acadêmica ou demandados pela comunidade externa. 

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

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

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

e organizadas no Centro de Empreendedorismo Ibmec (CEI), bem como dos núcleos 

especializados de Moda, Esporte, Música e Ações Sociais, onde podem vivenciar o que 

aprendem em sala de aula propondo ações reais para empresas, se preparando para o 

mercado de trabalho.  

Adicionalmente, são oferecidos Cursos de Extensão em diversas áreas, sobre temas e 

assuntos de interesse da comunidade, abertos à participação de universitários de 

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

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

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

possam definir seu futuro profissional. 

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

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

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

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

científica e de pesquisa como um importante fator na formação do aluno, pois desperta 

e aprimora qualidades que se refletem no preparo de um profissional capacitado a 

enfrentar os problemas do dia-a-dia. 

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

das seguintes ações: 
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• Cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em qualquer 

atividade didático-pedagógica; 

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

documentação e divulgação científica; 

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

instituições nacionais ou estrangeiras; 

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

determinados projetos; 

• Realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa; 

• Intercâmbio entre docentes e cientistas para o desenvolvimento de projetos 

comuns; 

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

congressos, simpósios, seminários e encontros; 

• Premiação específica aos docentes com publicações e pesquisas. 

 

3.3.2 Comunicação com a Sociedade (dimensão 04) 

A política de comunicação da Faculdade Ibmec tem como diretrizes: 

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

e comunidade acadêmica a sociedade em geral; 

 Prestação de contas à sociedade do conhecimento produzido; 

 Garantia de acesso às informações necessárias para o desenvolvimento 

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

o uso mais eficaz do portal eletrônico, dos quadros de avisos, das redes sociais 

e outros recursos tecnológicos de comunicação. 

 Fomento ao intercâmbio de informações entre as instâncias internas e com 

instituições congêneres; 

 Promoção da unidade do discurso institucional 

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

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

as informações sobre a instituição, os cursos que oferece e o conhecimento produzido 

são disponibilizadas nas redes sociais e em redes acadêmicas. 
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Há também um sistema de Call Center e uma Ouvidoria, destinados ao atendimento das 

comunidades interna e externa. 

 

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. 

O aumento do reconhecimento da ouvidoria como um canal institucional vem sendo 

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

visando transparência e maior participação o alunado nas questões que envolvem a IES. 

A Faculdade de Economia e Finanças Ibmec entende que a manutenção deste canal é 

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

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

sobre a escola que desejamos ser - e o que de fato realizamos - em termos de 

organização, administração e ações implementadas e (b) sistematizar as ações para a 

construção e aplicação de um modelo constante de autoavaliação institucional. 

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

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

utilizados e do processo de aplicação e análise, a divulgação dos resultados de 

autoavaliação, a revisão dos pontos fracos identificados no processo e nos 

instrumentos desenvolvidos e a execução de ações corretivas, estabelecidas a partir 

dos resultados obtidos para a implementação do modelo de avaliação institucional 

aplicado 

 

3.3.3 Política de Atendimento aos Discentes (dimensão 09) 

A Faculdade Ibmec, em consonância com a legislação educacional, as Políticas Públicas 

Afirmativas e o Princípio Constitucional da Igualdade, empreenderá esforços e instituirá 

mecanismos que garantam o acesso, a inclusão, a integração e a permanência de 

estudantes em seus cursos de qualquer nível, independentemente de sua condição 

social, econômica, cultural e étnica, quer sejam portadores de deficiência ou não. 
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 O apoio ao discente previsto e implantado institucionalmente no Curso contempla os 

programas institucionais. 

 O programa de monitoria é uma atividade auxiliar à docência e tem como objetivos 

estimular a participação do aluno na vida acadêmica, em atividades que envolvam 

pesquisa, execução de projetos e apoio à docência. O aluno monitor é remunerado para 

o cumprimento de 4 horas semanais de dedicação. Assim, além das aulas com o docente 

da disciplina, os alunos podem desenvolver atividades juntamente com os monitores. 

Além das monitorias, a IES disponibiliza diversos professores para atendimento ao aluno 

fora do horário da aula. Os chamados OH (office hours), ou horário de atendimento, são 

pagos ao professor para que, uma vez por semana, fique à disposição dos alunos da 

disciplina por ele ministrada. Nesses momentos, o aluno pode tirar dúvidas e fazer 

exercícios. Há que se ressaltar também as oficinas de comunicação, língua portuguesa e 

de informática, colocados à disposição dos alunos sob a forma de aulas extras ou 

workshops.  

O Programa de Orientação Educacional também é oferecido pela IES. Ele surge a partir 

da ideia de que a IES deve promover ações que proporcionem novas aprendizagens, 

além de auxiliar a superação de possíveis dificuldades de aprendizagem, buscando novas 

formas de organização acadêmica e apoio às atividades escolares aos discentes que 

enfrentam dificuldades e que podem refletir em sua aprendizagem. O objetivo principal 

é possibilitar a complementação da formação acadêmica e permitir que o estudante 

consiga seu autodesenvolvimento, proporcionando conhecimentos e vivências que o 

sensibilize para a mudança de postura, de percepção de si próprio e das relações sociais. 

O atendimento aos alunos é feito por uma Orientadora Educacional, psicopedagoga, em 

sala reservada.  

 Outro serviço é oferecido pelo Departamento de Carreiras, que orienta alunos de 

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

objetivos profissionais, que garantem uma trajetória com autonomia e tomada de 

decisão consciente ao longo da carreira. Com isso, potencializam-se qualificações que 

garantem ao aluno a competitividade profissional no mercado de trabalho. O 

relacionamento próximo com empresas, órgãos públicos e escritórios busca auxiliar o 

ingresso desse estudante no mercado de trabalho, em experiências efetivas e estágios, 

consolidando a formação profissional de alunos. Essa interação entre o Carreiras e o 
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mercado possibilita a oferta de informações sempre atualizadas sobre processos 

seletivos e tendências nas várias áreas de estudo dos alunos e por meio do site, o aluno 

tem acesso a uma ferramenta online exclusiva que permite elaborar o currículo, 

consultar e candidatar-se às vagas no mercado de trabalho.  

 A IES viabiliza também a realização de atividades extracurriculares. O discente recebe 

financiamento da instituição para participar de eventos e congressos, relevantes para a 

complementação de sua formação acadêmica. Muitas dessas atividades 

extracurriculares são oferecidas e/ou coordenadas pelo CEI – Centro de 

Empreendedorismo Ibmec. As células do CEI abrigam as entidades estudantis – Centros 

Acadêmicos – bem como núcleos de empresas juniores, que estimulam o discente a 

empreender.  

 Com o apoio de um corpo docente comprometido, o curso de Relações Internacionais 

oferta, também, ao corpo discente uma pluralidade de eventos acadêmicos internos, 

como palestras, minicursos, todos condizentes com as linhas propostas no PPC do Curso.  

Os órgãos de apoio aos discentes são principalmente: Secretaria, Biblioteca, Inspetoria, 

Helpdesk, Assessoria Acadêmica, Central de Estágios, Departamento de Carreiras e 

Apoio Psicopedagógico. A IES mantém programas de bolsa e financiamento: PROUNI; 

FIES; Bolsa de Iniciação Científica. Em relação ao incentivo discente, a IES vem 

praticando a concessão de bolsas de estudo aos alunos com excelente desempenho 

acadêmico. 

 

Estímulos à Permanência  

A IES oferece aos alunos ingressantes, no início do semestre, oficinas de nivelamento 

que têm como objetivo trabalhar aspectos básicos de disciplinas em que sejam 

detectados problemas na formação anterior. 

A instituição desenvolve a prática de oferecer regularmente nos primeiros períodos, 

aulas de reforço aos alunos em horário diferente das aulas regulares. Além disso, a cada 

início de semestre e ao longo do curso, desenvolve atividades adicionais de 

complementação pedagógica que não estão computadas na carga horária total do 

curso. Essas atividades compreendem: curso de matemática, horário de atendimento 

regular dos professores para atendimento aos alunos e aulas de exercícios com 

monitores, entre outras. 
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Serviço de Apoio Educacional 

O Serviço de Apoio Educacional foi criado para ser um espaço destinado a acolher, ouvir 

e orientar os estudantes quanto às possíveis dificuldades acadêmicas e/ou pessoais que 

possam surgir durante sua permanência na instituição. 

As políticas de ensino, pesquisa e de extensão que constam no Plano de 

Desenvolvimento Institucional e no Plano Pedagógico Institucional estão previstas e 

sendo implantadas de maneira gradual na IES. A formação dos estudantes aponta para 

participação no meio social, com competência técnica que lhes é exigida na solução de 

problemas na área e também como cidadãos.  

Os pressupostos que guiam a política institucional consistem na (re)construção da 

dinâmica ensino/aprendizado, considerando teoria e prática. A relação com a sociedade 

se dá pela atuação do Departamento de Carreiras que se caracteriza pela articulação 

entre a Instituição e o mercado de trabalho. O corpo docente do Curso é estimulado a 

participar de eventos, para os quais recebem financiamento da Instituição. A IES investe 

na aquisição de livros e periódicos, mantendo atualizado o acervo bibliográfico e 

também na compra de computadores.  

A demanda por estágio vem aumentando e grande parte dos alunos está colocada em 

estágios extracurriculares, com o acompanhamento do Departamento de Carreiras. A 

atualização das ementas, conteúdos, metodologias de ensino e bibliografia é feita 

semestralmente, através de reuniões dos órgãos colegiados e NDE. As atividades de 

ensino propostas aos alunos são articuladas às práticas e às atividades extensivas à 

sociedade, através de estágios e eventos de responsabilidade social e profissional e 

trabalhos de conclusão de curso. A infraestrutura tecnológica, utilizando laboratórios, 

com acesso à Internet, facilita o acesso ao conhecimento prático e informações 

disponibilizadas, enriquecendo as atividades presenciais por meio de ambientes de 

aprendizagem digitais.  

A IES tem compromisso, periódico, com a revisão, a discussão e a análise do projeto 

pedagógico. Essa dinâmica envolve o corpo docente, discente, os funcionários e os 

dirigentes, na expectativa de melhor atender às características e às demandas regionais 

e solicita reflexão aos agentes educativos sobre as práticas cotidianas, e reivindica 

igualmente que dialoguem com o objetivo de construir parcerias inteligentes. Pretende-
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se construir e disseminar o conhecimento, favorecendo a iniciação científica, a fim de 

inserir-se na realidade dos mercados.  

A IES vem colocando em prática estratégias que são acompanhadas por meio de 

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

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

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

ações. As atividades acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão estão articuladas além 

de envolver a participação efetiva dos Corpos Docente e Discente, tendo como 

referência a missão, os objetivos, as metas e a prática. Assim, a IES estimula a realização 

e desenvolve projetos visando a descoberta de novas tecnologias nos segmentos em 

que atua, estabelecendo acordos com agências de fomento e financiamento de 

atividades de investigação.  

A formação de profissionais faz parte da política da IES, que pode ser traduzida em 

cultivar e estimular a atividade científica e o estímulo ao pensar crítico em qualquer 

atividade didático-pedagógica; estimular a participação dos discentes nos projetos de 

iniciação científica e pesquisa; dar continuidade ao programa de bolsas de pesquisa e 

iniciação científica, fortalecendo a participação discente; programar e promover 

eventos científicos, estimular a participação de docentes e técnicos administrativos em 

congressos, simpósios, seminários e encontros de pesquisa; promover intercâmbio com 

instituições científicas; realizar e incrementar a realização de convênios com entidades 

patrocinadoras e fomentadoras de pesquisa; formar e estimular a formação de pessoal 

em cursos de pós-graduação; manter e prover serviços de apoio indispensáveis, tais 

como biblioteca, bases de dados, documentação e divulgação científica.  

 

Apoio pedagógico 

O desenvolvimento dos mecanismos de ensino e aprendizagem do corpo discente será 

realizado pela Coordenação do Curso por meio da implantação de um programa de 

monitoria composto por alunos selecionados em um processo específico e orientados 

por professores; da disponibilidade de uma hora-aula extra, semanal, e da remuneração 

aos professores para orientação individual de alunos; da análise dos índices de 

aprovação/reprovação das disciplinas ministradas em cada semestre letivo; da aplicação 
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e análise de questionários de avaliação dos docentes feita pelos alunos no final de cada 

semestre. 

 

Política de bolsa de estudo 

A faculdade oferece bolsas de estudo, integrais e parciais aos melhores colocados no 

vestibular. O aluno mantém essas bolsas ao longo de todo o curso, condicionado ao 

desempenho acadêmico satisfatório. Além disso, a instituição oferece bolsas parciais 

para o semestre seguinte aos alunos com melhor desempenho acadêmico do curso, no 

período. A renovação da bolsa está condicionada a esse mesmo critério. As diferentes 

bolsas não podem ser acumuladas. 

A instituição busca ressaltar o papel de seus agentes não na homogeneização, mas na 

valorização das diferenças para a construção de uma formação profissional ética, 

preocupada com a dinâmica e a inclusão social. Por isso, aderiu ao Programa 

Universidade para Todos (Prouni). Além de Bolsas de Monitoria, a cada semestre, a IES 

oferece aos alunos ingressantes um percentual de desconto, em função de sua 

colocação no vestibular. 

 

Acompanhamento dos egressos 

Com a evolução dos mercados, a exigência de profissionais inseridos no contexto atual 

com o domínio das áreas humanísticas e de negócios é cada vez maior. A formação de 

um profissional completo, munido do instrumental prático necessário à vivência e ao 

sucesso profissional passa a evidenciar o papel determinante das instituições de ensino 

superior na formação dos discentes. 

Com o propósito de auxiliar e coordenar as ações que conduzem à preparação 

profissional e à inserção dos agentes potencializadores do meio acadêmico, o 

Departamento de Carreiras define como objetivos: 

 traduzir para o corpo docente e discente a visão das empresas na busca de 

novos profissionais, objetivando melhor alinhamento com as expectativas do 

mercado; 

 ser um efetivo canal de aproximação com as empresas, contribuindo para a 

agilidade nos processos seletivos, tanto para posições de estágio como 

efetivas. 
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Para o desenvolvimento desse trabalho, o Departamento de Carreiras da faculdade 

contará com a coordenação de um profissional com vasta experiência em recursos 

humanos em empresas de grande porte. Esse profissional trabalhará na colocação dos 

alunos, buscando oportunidades de estágios e programas trainees, sempre alinhados 

com as perspectivas do mercado de trabalho. 

 

 

3.4 Políticas de Gestão (eixo 04) 

3.4.1 Políticas de Pessoal (dimensão 05) 

A Faculdade de Economia e Finanças é uma instituição acadêmica, cujos objetivos 

fundamentais são a transmissão e produção efetiva de conhecimento em um 

ambiente onde valores como verdade, transparência, integridade e ética 

predominam. Objetiva-se, portanto, a excelência em ensino, pesquisa e extensão em 

suas várias dimensões. 

Os professores da Faculdade de Economia e Finanças são representantes importantes 

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

aos valores, mantendo uma atitude cooperativa, construtiva e positiva perante seus 

pares, demais colaboradores e alunos. 

O corpo docente 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 Faculdade de Economia e Finanças investe na formação continuada de seus 

professores em cursos e pesquisas. Apoia, também, a participação de seus professores 

em eventos científicos (congressos, seminários, conferências, Workshops) 

patrocinando, de forma integral ou parcial, os gastos de viagem e inscrição nos 

eventos. 

Além do Corpo Docente permanente da instituição, também poderão exercer 

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

evolução do padrão de excelência da instituição. 

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

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

outras atividades institucionais e de extensão como organização de seminários, 

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 lbmec 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 

pessoal, é o objetivo da Faculdade de Economia e Finanças lbmec RJ. 

A admissão é feita mediante E d i t a l  e  p r o v a s  d e  seleção, baseadas em títulos, 

entrevistas e/ou seminários, conduzida pelo Coordenador, apoiado por outros docentes 

e submetida à aprovação da Direção Acadêmica. 

Os docentes também participam dos Colegiados dos cursos, procurando desenvolver 

competências, habilidades e conhecimentos profissionais definidos nos projetos 
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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. 

A Faculdade de Economia e Finanças Ibmec sempre tem seus docentes avaliados por 

curso, ao final de cada semestre letivo.  

 

Funcionários do Corpo Técnico e Administrativo 

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

necessária ao atendimento com qualidade das demandas dos diversos setores da 

instituição. 

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

gestores (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.  

O 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, pode incluir aprimoramento de habilidades específicas ou, 

até mesmo, formação de longo prazo. O estímulo para o alcance das metas se dá tanto 

na objetividade da ferramenta e na gestão dela, através de acompanhamentos quanto 

na nota final. 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 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. 

Recrutamento Interno- privilegiamos a contratação de profissionais da casa em 

diversas carreiras, dando oportunidade de desenvolvimento e alternativas de carreira. 



 

Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 – Faculdade de Economia e Finanças Aplicadas Ibmec 

 

 
42 

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. 

 

3.4.2 Organização e Gestão da IES (Dimensão 06) 

Em 2015, o então denominado Comitê Acadêmico, hoje Conselho Superior, alterou a 

composição e as atribuições dos Colegiados de Cursos e dos Núcleo Docentes 

Estruturantes. 

 

Colegiado de Curso 

De acordo com o Regimento da IES, o Colegiado de Curso é um órgão deliberativo e 

consultivo, de natureza acadêmica, que tem por finalidade planejar e avaliar as 

atividades acadêmicas no âmbito do curso, acompanhar a implementação do Projeto 

Pedagógico do Curso e discutir temas relacionados a este. 

Fazem parte do Colegiado:  

 o Coordenador de Graduação (Presidente); 

 os docentes do curso; 

 um representante do Corpo Discente. 
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É de competência do Colegiado do Curso: 

 Pronunciar-se sobre o Projeto Pedagógico do Curso, a programação 

acadêmica e seu desenvolvimento, nos aspectos de ensino, iniciação à 

pesquisa e extensão, articulados com os objetivos da IES e com as normas 

regimentais; 

 Avaliar a organização didático-pedagógica dos planos de ensino de 

disciplinas, elaboração e/ou reelaboração de ementas, definição de 

objetivos, conteúdos programáticos, procedimentos de ensino e de 

avaliação, bibliografia, além de sugerir modificações, quando necessárias; 

 Apreciar programação acadêmica que estimule a concepção e prática 

interdisciplinar entre disciplinas e atividades de distintos cursos; 

 Analisar resultados de desempenho acadêmico dos alunos e 

aproveitamento em disciplinas com vistas a pronunciamentos pedagógico-

didático, acadêmico e administrativo; 

 Inteirar-se da concepção de processos e resultados de Avaliação 

Institucional, Padrões de Qualidade para Avaliação de Cursos e por meio do 

Exame Nacional de Desenvolvimento de Estudantes (Enade), avaliar o 

desempenho e rendimento acadêmico dos alunos; 

 Analisar e propor normas para o estágio supervisionado, elaboração e 

apresentação de monografia e de trabalho de conclusão de curso a serem 

encaminhados ao Conselho Superior. 

 

O Presidente do Colegiado, quando julgar conveniente, poderá convidar para 

comparecer às reuniões, com direito a voz, dirigentes de órgãos suplementares, 

complementares, coordenadores de outros cursos e outros especialistas em assuntos a 

serem deliberados. 

O funcionamento do Colegiado do Curso de Relações Internacionais está regulamentado 

e institucionalizado e considera os aspectos de representatividade dos segmentos, 

periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões. Cada curso da 

Faculdade Economia e Finanças Ibmec Barra possui um Colegiado de Curso, convocado 

pelo Coordenador de Curso, na condição de seu presidente, que atuará como secretário 
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das reuniões e pelos docentes que ministram disciplinas da matriz curricular do Curso, 

no exercício de suas funções.  

 

O Diretor Executivo do Ibmec também é convidado a participar das reuniões de 

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

também podem ser convidados a participar das reuniões de Colegiado do Curso. 

O Colegiado de Curso de Relações Internacionais é atuante e se reúne ordinariamente 

duas vezes por semestre, podendo, a critério de seu presidente, reunir-se 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

Das reuniões do Colegiado são lavradas as respectivas Atas, que devem ser assinadas 

por todos os presentes na própria sessão ou na sessão seguinte àquelas em que forem 

aprovadas, devendo ser anexadas ao Livro de Atas e transmitidas, com caráter 

normativo, aos integrantes do Curso, consoante ás diretrizes gerais da Faculdade de 

Economia e Finanças Ibmec. 

 

Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo composto por docentes do 

curso responsáveis pela concepção do Projeto Pedagógico do Curso, bem como sua 

consolidação e atualização contínua, conforme recomendam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Reúnem-se regularmente para discutir e refletir questões ou atividades ao 

longo do semestre, bem como zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) e estimular o desenvolvimento de estratégias de caráter interdisciplinar 

ligadas tanto à pesquisa quanto ao mercado profissional. 

De acordo com regulamento próprio, com o Regimento Interno da IES e consoante à 

Resolução CONAES no. 01, de 17 de junho de 2010, o NDE é composto por um mínimo 

de 5 professores pertencentes ao corpo docente do curso, sendo todos eles contratados 

em regime de trabalho de tempo parcial ou integral (pelo menos 20% em tempo 

integral) e pelo menos 60% deles com titulação acadêmica obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu. Periodicamente, há uma renovação parcial dos integrantes do 

NDE, de modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso. Ver 

constituição do NDE no Apêndice). 

São atribuições do NDE, entre outras atividades: 
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I. Coordenar a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a sua 

atualização; 

II. Rever e atualizar constantemente o perfil do egresso do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular do curso, sempre que 

necessário; 

IV. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

V. Promover a integração horizontal e vertical das atividades desenvolvidas no 

curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

VI. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs); 

VII. Propor formas de incentivo ao desenvolvimento de práticas de extensão e 

linhas de pesquisas relacionas ao curso. 

 

 

Em termos de organização acadêmica, vale destacar que o processo de registro 

acadêmico 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 online, a saber: 

a) 2º via de Diploma; 

b) Alteração de dados cadastrais; 
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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. 

 

3.4.3 Sustentabilidade Financeira (dimensão 10) 

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

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

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

 

 

3.5 Infraestrutura física (eixo 05) 

3.5.1 Infraestrutura física (dimensão 07) 

A Faculdade de Economia e Finanças Ibmec funciona em duas unidades: uma no Centro, 

situada à Avenida Presidente Wilson, 118, outra na Barra da Tijuca, à Av. Armando 

Lombardi, 490. 

A unidade Centro, um prédio de 11 andares, conta com quatro modernos elevadores, 

uma biblioteca de 400 metros, auditório de 120 lugares, seis pavimentos de sala de 

aula, com mais de 50 modernas salas totalmente informatizadas. Nele são ofertados os 

cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia, além de dois cursos da 

Faculdade de Ciências Socais Aplicadas Ibmec, Direito e Relações Internacionais. 

O prédio na Barra da Tijuca, onde funcionam os cursos de Administração, Economia, 

Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharias Civil, Mecânica e de Produção e 

Relações Internacionais, conta com 36 salas de aula, 1 auditório, 1 estúdio de áudio, 1 

estúdio de fotografia/filmagem, 2 ilhas de edição, 2 salas Design Thinking, 1 sala dos 

professores e 11 laboratórios, além de biblioteca e espaço para convívio e alimentação. 

 Todas as salas de aula contam com recursos audiovisuais (projetor multimídia 

fixo e computador com acesso a Internet), ramal telefônico, são climatizadas e com 

controle individual de temperatura e estão equipadas com quadros brancos, telas de 

projeção retráteis e carteiras estofadas com prancheta frontal, proporcionando o 

conforto e funcionalidades adequadas aos alunos e docentes. Os ambientes são de fácil 
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acesso aos cadeirantes, seja por meio de rampa ou elevadores. Recursos de áudio estão 

disponíveis de forma permanente em algumas salas de aula; 

Além das salas de aula, a instituição conta com pequenas salas de estudo, quando 

solicitado tarefas em equipe e discussões sobre os casos. 

A infraestrutura passa por aprimoramentos constantes, com a realização de serviços de 

manutenção preventiva e, se for o caso, reforma e pintura, visando oferecer o que há 

de mais moderno e adequado às atividades acadêmicas e pedagógicas. 

A quantidade de laboratórios de informática atende às especificidades das metodologias 

de ensino da Faculdade de Economia e Finanças.  

 

Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 

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

necessidades especiais. 

 

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

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

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

 

Instalações sanitárias 

Todos os andares, das duas unidades, são dotados de instalações sanitárias 

adequadas e com serviço de limpeza das 06h00min às 22h30min 

 

Biblioteca 

 

As Bibliotecas da Faculdade de Economia e Finanças localizam-se térreo dos edifícios, 

tanto no Centro quanto na Barra. O conceito de Biblioteca adotado ultrapassa a 

noção mais antiga de ser apenas um local de empréstimo de livros: ela é um serviço 

oferecido ao cidadão, que deve estar além de suas expectativas, oferecendo qualidades 

e facilidades. 

O objetivo geral da biblioteca 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.  
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A infraestrutura das duas bibliotecas é excelente, contando com salas de estudo 

em grupo, cabines para estudo individual e c omputadores para consulta de acervo. 

Todo o acervo encontra-se informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 

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

pelos docentes 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. 

 Aa bibliotecas da Faculdade de Economia e Finanças têm automação completa. A IES 

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

modernização dos serviços de informação prestados. Além da agilidade na efetuação 

do empréstimo, os usuários poderão, através do site da Biblioteca, consultar seu status 

(livros pendentes, data de devolução, reservas, etc.). A escolha do sistema foi feita 

através de estudos e avaliações de vários softwares próprios para bibliotecas, levando 

em consideração a plataforma computacional e a realidade da instituição, além da 

experiência de outras bibliotecas. 

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

pelos docentes em cada disciplina dos cursos ministrados na Instituição. 

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

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

de informação e atualização para o profissional, independentemente de sua área de 

atuação. 

Acreditando nisso, 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 em suas áreas de 

atuação: Administração, Engenharia, Comunicação Social, Direito (iniciada em 

2016), Relações Internacionais e Economia.  
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3.5.2 Pesquisa Institucional do ano de 2015: Resultados 

Pelos resultados da pesquisa institucional, percebeu-se apesar dos níveis de satisfação 

dos alunos serem positivos, há necessidade de realizar investimentos para melhoria de 

atendimento e de infraestrutura. As tabelas a seguir refletem os resultados obtidos pela 

aplicação do formulário de avaliação institucional com as respectivas médias para cada 

item, nos dois semestres do ano de 2015: 2015.1 e 2015.2 

Se iniciarmos a análise dos indicadores pelas avaliações dos professores, tanto da 

unidade Barra quanto da unidade Centro, teremos a média global, se separarmos as 

unidades, chegaremos a Barra: 4,38 e Centro: 4,37. Contudo, é importante termos um 

olhar mais detalhado por graduação. 

 

 

CURSO UNIDADE MÉDIA GERAL 

4,31

ADM -  Barra 4,29

ADM - Centro 4,34

4,36

ECO - Barra 4,39

ECO - Centro 4,33

4,19

EC - Barra 3,86

EP - Barra 4,24

EM - Barra 4,48

4,60

JN - Barra 4,65

PP - Barra 4,55

4,50

RI - Barra 4,56

RI - Centro 4,43

Barra 4,38

Centro 4,37

Global 4,38

Engenharias

Economia (Centro e Barra)

Comunicação Social (PP e JN)

Relações Internacionais (Centro e Barra)

Administração (Centro e Barra)
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4 Considerações Finais 

A Orientação fornecida pelo INEP para a elaboração do relatório de Autoavaliação pelas 

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

identificar as fragilidades e as potencialidades da Faculdade de Economia e Finanças 

Ibmec. 

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 autoavaliação, 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 politica 

educacional e organizacional. 

No encontros anuais foram abordados os seguintes assuntos: 

 Apresentação dos membros da Comissão Própria de Avaliação 2015; 

 Apresentação do Calendário Acadêmico para 2015. 

 Planejamento para o próximo ENADE. 

 Discussão dos resultados da ouvidoria e dos relatórios de avaliação 

institucional e de docentes. 

 

Em relação ao planejamento para o ENADE, verificou-se a importância de resgatar o 

desempenho dos cursos participantes nos anos anteriores, com o objetivo de comparar 

o resultado de 2012 com o desempenho atual dos alunos em fase de conclusão de curso. 

Neste sentido, pretende-se aplica a mesma prova do ENADE 2012 para estes concluintes 

e fazer as devidas avaliações de desempenho. Foram também discutidas as estratégias 
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acadêmicas/administrativas/logísticas para os alunos participantes, a definição de 

cronograma para encontros com os coordenadores dos cursos e as ações consideradas 

importantes para garantir a motivação dos alunos na realização da prova; 

Em relação aos relatórios apresentados pela Ouvidoria, entendeu-se que estes 

documentos devem ser melhor analisados para melhorar os produtos e serviços 

ouvindo a voz de quem é o objetivo final da instituição: o aluno. A indicação clara de 

melhoria dos processos de atendimento tanto pela secretaria, quanto pela área 

financeira aparecem como as principais demandas. Assim, a CPA encaminhará tais 

questões para o foro estratégico a fim de que as soluções pertinentes sejam 

implementadas. 

Já nos resultados da pesquisa institucional, percebeu-se que há necessidade de realizar 

investimentos para melhoria de atendimento e de infraestrutura. A tabela a seguir 

reflete os resultados obtidos pela aplicação do formulário de avaliação institucional com 

as respectivas médias para cada item.  

 

Unidade IBMEC 

Centro 

Rótulos de Linha Média de 

Alternativa 

AUXILIAR DE ANDAR   

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 4,32 

 CORDIALIDADE 4,44 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO 4,36 

BIBLIOTECA   

 ACERVO 3,72 

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 4,25 

 CORDIALIDADE 4,27 

 INSTALAÇÕES 4,08 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO 4,11 

CARREIRAS   

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 3,83 
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 CORDIALIDADE 3,89 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO 3,73 

FINANCEIRO   

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 2,66 

 CORDIALIDADE 3,05 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO NOS DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS 2,73 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS 

DE PAGAMENTO DE MATRÍCULA E REMATRÍCULA 

2,68 

HELP DESK   

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 3,46 

 CORDIALIDADE 3,60 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO 3,51 

SALAS DE AULA   

 CLIMATIZAÇÃO  3,95 

 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 3,76 

 LIMPEZA 3,83 

 QUALIDADE DE PROJEÇÃO 4,09 

SECRETARIA   

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 1,80 

 CORDIALIDADE 2,42 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO NOS DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS 2,02 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS 

DE MATRÍCULA E REMATRÍCULA 

1,95 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA  

 AGILIDADE NO ATENDIMENTO 2,91 

 CORDIALIDADE 3,70 

 NÍVEL DE SATISFAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO 3,28 

INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO  

 BANHEIROS (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) 2,90 

 LIMPEZA 3,85 

 RECEPÇÃO 3,84 
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 SEGURANÇA 4,34 

 SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (CÓPIAS, IMPRESSÕES E 

ENCADERNAÇÕES) 

3,11 

 WI FI (WIRELESS) 2,11 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA  

 CLIMATIZAÇÃO 4,18 

 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 3,58 

 LIMPEZA 4,07 

 QUALIDADE DE PROJEÇÃO 4,02 

DEMAIS LABORATÓRIOS  

 CLIMATIZAÇÃO 3,98 

 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 3,75 

 LIMPEZA 3,89 

Total Geral 3,53 

 

As demais questões a serem tratadas pela CPA apontam no sentido da reestruturação 

das Células Empreendedoras, definindo maior envolvimento destas com as 

coordenações dos cursos e alinhamentos de suas atividades.  

Foi discutida também a necessidade de analisar os processos internos de avaliação para 

o ano de 2016, para que seja melhor estruturados, além de revisar e dar maior 

relevância aos processos que cerca o Prêmio de Excelência de Ensino que, 

tradicionalmente, é concedido pela IES aos que apresentam excelentes avaliações e 

desempenho. 

 


