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I – Introdução
O presente documento é o Relatório Parcial de Auto avaliação Institucional,
produzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), referente ao ano calendário de
2019, do Instituto Superior de Educação Pró-Saber, conforme a Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES nº 065.
Dados da Instituição:
Nome/Código da Instituição de Ensino Superior (IES): Instituto Superior de Educação
Pró-Saber – ISEPS/2091
Caracterização: Instituição Privada sem fins lucrativos
Estado: Rio de Janeiro
Município: Rio de Janeiro
Composição da CPA:
Membros

Segmento que representa

Heloisa Protasio

Representante da Coordenação de curso

Cristina Laclette Porto

Corpo docente

Simone Dias da Silva

Corpo discente

Claudia Casa Nova

Corpo técnico-administrativo

Regina Máximo

Sociedade Civil

Seguindo as orientações do SINAES (Lei nº 10861), o Instituto Superior de
Educação Pró-Saber (ISEPS) considera a autoavaliação permanente como um
fundamental processo de autoconhecimento da Instituição, envolvendo todos os que
aqui atuam, e que tem como objetivo analisar as atividades acadêmicas desenvolvidas.
É um processo de indução de qualidade e um eficaz instrumento para as ações de
planejamento e gestão, com vistas ao contínuo aperfeiçoamento do ensino, da
pesquisa, da extensão e do processo acadêmico-administrativo.
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Para que a autoavaliação seja eficaz, é necessário que a mesma dialogue com
os objetivos e princípios institucionais e com as metas propostas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período (ano calendário 2019).
As principais linhas que fundamentam o PDI do ISEPS são: a formação e
qualificação em serviço de profissionais da Educação Infantil. A formação integral de
seu aluno é um compromisso e o principal objetivo institucional é oferecer ensino de
qualidade capaz de formar profissionais para a Educação Infantil, em comunidades
populares, integrando o ensino com a pesquisa-ação e com a extensão, numa
abordagem humana, psicopedagógica e ética.
O ISEPS é uma instituição privada, de pequeno porte, que oferece um único
curso de graduação – para o qual não cobra anuidade de seus alunos – e um curso de
especialização. Sendo assim, o ISEPS conta com um reduzido número de professores
(9 no quadro permanente), alunos (37 na graduação, 95 na pós graduação lato-sensu)
e funcionários (sete).
Tal qual no ciclo anterior (2014-2016) a CPA optou por permanecer com a
estrutura sugerida pela nota técnica INEP/DAES/CONAES nº 65, de 21 de outubro de
2014.
Sendo assim, a CPA definiu, para os anos de 2019 e 2020, o seguinte processo
de auto avaliação:
1.

Coleta de dados e informações

2.

Análise dos dados e das informações com sugestões de
encaminhamentos

3.

Apresentação e debate com os diversos segmentos e atores
institucionais

Considerando as especificidades do ISEPS, acima mencionadas, a comissão
preocupou-se em revestir o processo da simplicidade necessária e correspondente às
características estruturais do ISEPS, sem abandonar seu papel de avaliadora interna,
alimentadora do compromisso e da preocupação institucional com o aperfeiçoamento,
característica marcante da proposta pedagógica e administrativa do ISEPS.
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II – Metodologia
A CPA debruçou-se sobre documentos que definem a identidade, os objetivos,
a responsabilidade social e o funcionamento do ISEPS (em especial o PDI), suas
rotinas (em especial o planejamento e a avaliação), e seus instrumentos de
comunicação com a sociedade.
Com essas informações e dados levantados de forma indireta, foram
elaborados instrumentos de coleta direta de dados (questionários), dirigidos ao corpo
discente, corpo docente e funcionários.
Em relação ao corpo docente e aos funcionários, foram respeitadas as
especificidades de suas atribuições e foi dada ênfase à avaliação da Instituição no que
diz respeito ao planejamento, à avaliação, ao ambiente de trabalho e à infraestrutura e
gestão.
Quanto ao corpo discente, a política de atendimento ao aluno, ao trabalho
acadêmico, ao corpo docente e à infraestrutura foram proeminentes.
Os questionários foram aplicados no final do período letivo de 2018 e, desta
vez, foi utilizada a coleta de dados por meio de formulário eletrônico (google forms),
enviado por correio eletrônico para alunos, professores e funcionários. Aos blocos de
perguntas agrupadas por dimensão, foi acrescentado espaço para considerações ou
complemento às respostas dadas por múltipla escolha. O objetivo foi o de dar mais
liberdade e autonomia aos alunos para expressar sua opinião. As perguntas do
questionário foram mantidas as mesmas para facilitar comparações com anos
anteriores. A aplicação do formulário foi precedida de orientações presenciais, em
sala de aula.
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III – Desenvolvimento
Considerações sobre cada uma das dimensões avaliadas:
Eixo 1: Planejamento e avaliação institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
A avaliação institucional no Instituto Superior de Educação apresenta duas
linhas complementares.
A primeira, atribuição da CPA, é a auto avaliação, que alimenta com seus
resultados o processo de planejamento institucional em duas vertentes: (a) rever e
aprimorar processos, e (b) apontar possíveis linhas de desenvolvimento institucional
que alimentem o PDI e fomentem novas ações.
A partir deste processo, algumas ações acadêmico-administrativas foram
absorvidas e são parte fundamental do cotidiano institucional: a melhoria da qualidade
das instalações físicas, a melhoria das condições de acesso para pessoas com
deficiência, o aprimoramento do site, o uso mais efetivo do sistema acadêmico, a
atualização dos computadores do laboratório de informática, a permanente atualização
do acervo da biblioteca, a incorporação de ex-alunos como observadores do Curso, a
institucionalização da reflexão acadêmico filosófica e o acompanhamento do impacto
da formação recebida no ISEPS na vida pessoal e profissional de ex-alunos.
A segunda linha de avaliação institucional, a avaliação direcionada ao
processo de ensino-aprendizagem, fundamenta-se na concepção de educação
praticada no ISEPS e explicitada no PDI e no Projeto Pedagógico da instituição.
Como o planejamento e a avaliação são instrumentos metodológicos da concepção de
educação e da prática pedagógica adotada, em particular por ser um Curso de
Formação de Professores, que exige um cuidado especial para que a prática didática
dos professores corresponda àquela que é ensinada por esses mesmos professores, há,
portanto, uma avaliação contínua e permanente de professores e alunos. Os
instrumentos utilizados nesta prática são: relatórios dos observadores (todas as aulas
contam permanentemente com a presença de outro professor na função de
observador); relatórios/ sínteses reflexivo-avaliativas por aula dos alunos e sínteses
reflexivo-avaliativas por aula de cada professor, material que é socializado
virtualmente e discutido nas reuniões do comitê acadêmicos e em sala de aula com os
alunos.
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A características e especificidades do ISEPS (instituição de pequeno porte,
que oferece um único curso de graduação, com reduzido número de professores,
alunos e funcionários), favorecem o contato direto entre todos os envolvidos na
comunidade acadêmica, incluídos os gestores, o que diminui sensivelmente a
necessidade de instrumentos burocráticos: as necessidades, pleitos e reivindicações
são apresentadas diretamente, com facilidade,

nas sínteses realizadas de forma

sistematizada nas aulas e nas reuniões com alunos e professores. Este processo
resulta em ações institucionais integradas e colegiadas.
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
O PDI do Instituto Superior de Educação Pró-Saber é fundamentado,
principalmente, pela formação e qualificação em serviço de profissionais que atuam
na Educação Infantil. Parte-se do princípio que, quanto melhor for a Educação
Infantil, maior será o retorno recebido pelo indivíduo e pela sociedade. O referencial
básico de seu projeto pedagógico é a formação em serviço, e seu público alvo são os
profissionais lotados em unidades de Educação Infantil públicas e/ou comunitárias.
O Programa de Formação Continuada, aliado ao Curso normal superior, tem
dois focos de atuação: (a) dirigido à ex-alunos, com a formação e qualificação em
serviço de dinamizadores sociais atuantes nas comunidades atendidas com o objetivo
de criar propostas a serem implementadas; (b) dirigido à ampliação do público alvo,
através do oferecimento de cursos de pós-graduação lato-sensu em Psicopedagogia.
Há ainda atividades de extensão, que viabilizam a participação o efetiva nas
comunidades onde atuam os alunos, realimentam a troca de saberes e a produção de
conhecimento. Em 2018, as alunas contribuíram para um levantamento sobre a
realidade das creches em que trabalham, e das comunidades onde vivem. O ponto de
partida foi um questionário dirigido às alunas do Primeiro Ano da Graduação sobre as
condições das creches e sobre o número de crianças na fila de espera em cada
comunidade ou bairro.
O levantamento resultou no documento o “Programa Constelação, uma proposta para
o fortalecimento da Educação Infantil nas favelas do Rio de Janeiro”. Abordou as
condições de infraestrutura (p.ex. estado de conservação, espaço ao ar livre, ar
condicionado), recursos pedagógicos disponíveis (p.ex. biblioteca, brinquedos

6

educativos, internet, computador para professores), a participação das famílias e da
comunidade na vida escolar e o número de crianças na fila de espera por vaga em
creche.

EDUCAÇÃO INFANTIL
NAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
A PARTIR DAS ALUNAS DO CURSO DE GRADUAÇÃO
Documento o “Programa Constelação, uma proposta para o fortalecimento
da Educação Infantil nas favelas do Rio de Janeiro”.

A estrutura acadêmico-administrativa tem instrumentos e práticas de gestão
simples, ágeis e permeáveis à dinâmica da instituição que, do ponto de vista
regimental, tem duas instâncias decisórias: a Diretoria e o Conselho Acadêmico. A
gestão institucional, porém, é exercida de forma integrada.
A avaliação institucional é desenvolvida em duas linhas complementares: a
autoavaliação, nos moldes propostos pelo CONAES (CPA); e a avaliação contínua e
permanente da prática pedagógica (professores e alunos) a partir de observações e do
registro reflexivo das aulas.
Em relação à responsabilidade social, o Instituto Superior de Educação PróSaber é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que presta um serviço público ao
oferecer um curso de graduação gratuito. O ISEPS tem como objetivo encontrar, criar
e difundir alternativas teóricas e práticas para problemas e desafios educacionais. Tem
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seu foco em ações de impacto educacional e social, sobretudo, por meio da oferta de
curso de graduação gratuito, presencial, a profissionais que atuem na Educação
Infantil. Suas ações de ensino de graduação, extensão possuem o objetivo comum de
contribuir para a melhoria da qualidade da ação docente nas escolas das comunidades
que estão localizadas.
Seguindo o projeto institucional, a formação de profissionais de baixa renda
responsáveis pelo ensino e pela aprendizagem de alunos da Educação Infantil é feita
em serviço, o que garante seu caráter social e comunitário e seu efetivo
relacionamento com a sociedade.
O ISEPS tem ainda outras especificidades que o diferenciam e justificam sua
função junto à sociedade de uma forma clara e responsável:
- desenvolvimento de projetos em colaboração com o poder público – prefeituras do
Rio de Janeiro e de Petrópolis – em apoio às ações integradas de atendimento à
criança, sua família e comunidade;
- fortalecimento da relação entre o ensino, a extensão e a pesquisa, através de projetos
utilizados como instrumentos de produção de conhecimento e de transformação
social;
- acompanhamento do trabalho dos professores em formação (in loco) e das diretorias
das unidades de Educação Infantil;
- oferecimento de programas de educação continuada a professores egressos como
forma de acompanhar suas atividades.
Os cursos de pós-graduação – incluídos aí no programa de formação mais amplo
- desenvolvem projetos que visam o fortalecimento entre ensino e extensão e entre
pesquisa e extensão como instrumento de produção de conhecimento e de
transformação social. Os projetos de extensão operam como via de interação entre
escola e sociedade, um elemento capaz de operacionalizar a relação entre teoria e
prática. A clínica social, por exemplo, mantida pelo ISEPS, é um laboratório para o
desenvolvimento de práticas efetivamente sociais, na medida em que oferece
atendimento psicopedagógico de qualidade a pessoas de baixa renda. Possibilita,
ainda, que estudantes vivenciem e integram currículo acadêmico e prática, ao oferecer
estágio supervisionado aos alunos da pós-graduação.
O aspecto mais significativo e visível de inclusão social é a titulação de 127
professores e a previsão de mais 26 da turma que concluiu em 2018 o Curso Normal
Superior, e são capazes, entre outros, de:
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-

atuar junto às crianças com maiores recursos pedagógicos;

-

introduzir conteúdos adequados à faixa etária das crianças, com maiores
percepção das potencialidades de seus alunos e conscientes de sua coautoria
no espaço de trabalho.

Essa ação de inclusão estende-se ainda por meio de oferta de bolsas para os
egressos deste curso de graduação nos cursos de especialização oferecidos pela
instituição e nas atividades de extensão, bem com pelo reposicionamento das unidade
de Educação Infantil como pontos de irradiação e difusão de ações socioeducativas
voltadas para as comunidades em que se inserem e pelo apoio às diretoras e
coordenadoras de mais de 50 EI, onde atuam os alunos do ISEPS.
De acordo com a ideia segundo a qual a escola é “uma organização complexa que
tem a função de promover a educação par aa cidadania” (CNE), e com o objetivo de
trabalhar visando a inclusão e o acolhimento da diversidade, a cultura em suas
diferentes expressões e pluralidades são valorizadas pelo ISEPS. A atividade de
Alfabetização cultural é um exemplo de iniciativa que extrapola os muros da
instituição, levando gratuitamente estudantes a peças de teatro, museus, concertos,
etc, propiciando o conhecimento de diversas manifestações culturais. O Pró-Saber
acredita que a Arte deve ocupar lugar central na formação dos professores, como
elemento constitutivo do processo de construção do conhecimento, não apenas um
acessório. A disciplina que explicita essa convicção do Pró-Saber é a Alfabetização
Cultural, ministrada do primeiro ao último ano do Curso Normal Superior, mas a Arte
é transversal a todo o currículo.
“O Lago dos Cisnes” e “Dom Quixote” no Theatro Municipal, lendas indígenas no
Pró-Saber e arte moderna na Casa Roberto Marinho fizeram parte do repertório da
disciplina “Alfabetização Cultural”, ao longo de 2018. O objetivo do trabalho foi o de
favorecer aos alunos experiências de inserção no mundo cultural e artístico, através de
atividades que proporcionam um mergulho nas diferentes linguagens artísticas e a
conquista dos espaços culturais públicos, dos quais normalmente as alunas do PróSaber se sentem – e, de fato, são – alijadas. As vivências proporcionadas pela
disciplina têm impacto direto na atuação das professoras/alunas em sala de aula, e,
também, em suas famílias, que frequentemente incorporam ao lazer programas
culturais antes inexistentes.
Fonte: Arquivo Interno
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As alunas do Pró-Saber em visita ao Theatro Municipal:
descobertas, emoções e aprendizado

Os professores também recebem atenção especial, ao emprego de estratégias de
ensino e aprendizagem planejadas para possibilitar a participação de todos os alunos.
Nas tabelas a seguir, alguns dados que demostram o compromisso do ISEPS com
seus princípios e missão.
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
A instituição possui um curso de graduação e um curso de pós-graduação latosensu, todos na modalidade presencial. Não há oferta de cursos ou disciplinas na
modalidade à distância.
O curso de graduação acontece em turma única, com ingresso de nova turma
quando a que está em curso está próxima de concluir a formação. Em 2018 foi feito
um novo processo seletivo que deu oportunidade a entrada de mais 35 alunos. Como
houve uma procura grande pelo Curso, está sendo avaliada a viabilidade de oferecer
novo processo seletivo para ingresso em 2019-2. Isso é justificado pelo caráter social
dados à oferta do Curso, que é gratuito. O processo de seleção é feito através de
vestibular e de entrevista e análise de memorial uma vez que o curso, ao priorizar a
formação em serviço, tem como público alvo professores da Educação Infantil em
efetivo exercício em unidades mantidas pelo poder público.
Fonte: Arquivo Interno

Boas Vindas às alunas da turma de 2018 do Curso Normal Superior
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Este curso tem três anos de duração e apresenta estratégias particulares no
desenvolvimento das disciplinas e das atividades que envolvem o professor e um
observador ativo que é, em geral, um aluno da própria turma ou ex-alunos do ISEPS.
Além disso, os alunos elaboram sínteses referentes aos conteúdos trabalhos mas aulas
e que subsidiam retomadas e avanços de conteúdo. Já os professores do curso
participam quinzenalmente de reuniões do Comitê Acadêmico, nas quais há atividade
de formação, bem como de socialização e de discussão sobre experiências e vivências
em sala de aula, um elemento inovador na gestão acadêmica do Curso.

O curso de pós-graduação lato-sensu é na área de Psicopedagogia, com oferta
aberta à comunidade. O curso não é gratuito mas o ISEPS oferece a possibilidade de
02 (duas) bolsas de estudo destinadas aos estudantes egressos do curso de graduação
do ISEPS, coerente com o projeto de formação continuada do docente.
O curso de pós graduação em Psicopedagogia tem duração de três anos, e as
aulas acontecem uma vez por semana. O Curso tem seu Projeto Pedagógico, que foi
atualizado em 2018, além de um regulamento próprio.

Os cursos e suas respectivas estruturas obedecem ao Projeto Pedagógico da
Instituição, mantendo assim coerência também com a proposta pedagógica do curso
de graduação.
A linha de pesquisa do ISEPS tem como principal vertente a investigação
continuada, com a valorização da elaboração teórica sobre a prática profissional dos
alunos. É utilizada assim a modalidade de “pesquisa-ação”, proposta no PDI , e que é
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compatível com a característica social conferida ao curso de graduação, com público
que já atua no mercado de trabalho no segmento da Educação Infantil, assim como
com a configuração do curso que busca a oferecer uma articulação entre teoria,
prática e intervenção. Deste modo, a investigação é fomentada desde o início do
curso. Ao final do curso, os alunos redigem uma monografias que partem de
problemas observados ou vividos em suas práticas, e que visam uma reelaboração a
partir dos conteúdos trabalhados durante o curso, sendo o processo de pesquisa, de
intervenção e os resultados alcançados descritos e analisados nas referidas
monografias.
Já nos cursos de pós-graduação lato-sensu, a pesquisa é ampliada, tanto na
perspectiva da psicopedagogia quanto na da prática da educação inclusiva.
Em 2018 o ISEPS, na intenção de ampliar a possibilidade de formação
acadêmica, submeteu à CAPES o projeto de um Programa de Pós-Graduação
(Mestrado Profissional) em Arte e Educação o qual, apesar de sua proposta ter sido
validada tecnicamente, não teve o

Projeto aprovado desta vez. A proposta é

totalmente coerente com a identidade da instituição.

Fonte: Arquivo Interno

Formatura da Turma de 2015 do Curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia

Ainda na area de extensão, o Ciclo de Seminários Clínicos Pró-Saber,
organizado anualmente pela psicopedagoga Maria Luíza Teixeira, tem o objetivo
aprofundar questões presentes no cotidiano da prática psicopedagógica. Em 2018,
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foram quatro seminários, que discutiram assuntos como a construção de gênero e a
violência nos dias atuais.
O Pró-Saber também realizou atividades de editoria. Em maio, foi lançado
o livro “A Intervenção Psicopedagógica – Desafios do dia a dia na clínica”, coletânea
de textos de Ana Celina Vasconcellos, Bety Ribeiro Correa, Adriana Martins Reis,
Clarissa Staffa Nascimento, Teresa Cardoso Ourivio, Danielle Goldsztajn, Laís A.S.
Machado, Daniela Bastos Perez e Cinthia Peixoto Vieira, organizada por Ana Celina,
coordenadora da Clínica.
A Edições Pró-Saber obteve os direitos de publicação no Brasil do livro
“Sobre a Estética”, de Edgar Morin, um dos mais importantes mestres do pensamento
contemporâneo. Traduzido por Edgard de Assis Carvalho e Mariza Perassi Bosco, o
livro foi lançado em junho, em evento que reuniu mais de cem pessoas na sede do
Pró-Saber, para assistir à apresentação e leitura de textos do autor pelo artistaeducador Pedro Bonfim, a atriz e poeta Ana Paula Pedro e Paula Padilha, que
apresentou e debateu a obra nas aulas de Filosofia, com as alunas do Normal
Superior.
Destaca-se no Pró-Saber a Revista AO LARGO (ISSN 2448-1211), publicada
em

versão

eletrônica.

Esta

publicação

pode

ser

acessada

em

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_aolargo.php?strSecao=input0.
As atividades de extensão também seguem as questões que envolvem os
desafios da prática e da articulação entre a escola e a comunidade. As ações de
extensão são desenvolvidas em apoio às unidades de Educação Infantil, que
constituem por sua vez uma rede de pólos de intervenção socioeducativa em
comunidades populares da cidade do Rio de Janeiro e de Petrópolis.
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Fonte: Arquivo Interno

Crianças de uma das creches beneficiadas no Borel

Fonte: Arquivo Interno

Petrópolis – Escola Padre Quinha (Vale do Cuiabá) Festa de encerramento do projeto
“Mundo de Shakespeare” –
foram 6 peças encenadas

William Shakespeare foi a figura central do trabalho desenvolvido em 2018 no
Vale do Cuiabá (Petrópolis-RJ), envolvendo os 162 alunos (da Educação Infantil e do
1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) da Escola de Educação Integral Padre Quinha.
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Desde 2011, o Pró-Saber tem sido responsável tanto pela orientação metodológica
quanto pela supervisão pedagógica da referida escola, por considerá-la como Colégio
de Aplicação do Pró-Saber.
O ISEPS mantém convênio com a PUC-Rio, colocando-se como um campo de
estágio para alunos do curso de Pedagogia. Também o trabalho do Pró-Saber inspira
monografias e dissertações de Mestrado.
A comunicação com a sociedade acontece através de ações de difusão de
alternativas teóricas e práticas para problemas educacionais. Há iniciativas mais
duradouras e outras mais pontuais, respondendo a uma demanda ou a uma
necessidade da instituição se posicionar em relação a alguma questão educacional ou
social.
O ISEPS trabalha ainda visando ao fortalecimento de sua presença nas redes
sociais. O site da instituição oferece o acesso às informações institucionais e o contato
da sociedade com a instituição. Apesar de todo o esforço, o site e a página do
facebook não são visitadas pelos alunos, o que demonstra que o mesmo deve ser
voltado para a comunidade externa, já que alunos e professores tem informações do
ISEPS na própria sede da instituição.
Se por um lado o ISEPS tem canal de comunicação com o público externo, por
outro, as reuniões com as diretoras e coordenadoras de unidades parceiras, assim
como visitas a essas unidades, permitem a divulgação e principalmente a construção
de um diagnóstico sobre o atendimento às crianças e como esse atendimento se
interliga com outros serviços existentes e/ou prestados à comunidade. Internamente,
as reuniões quinzenais do Comitê Acadêmico ou Colegiado de Curso são o local onde
acontece o acompanhamento dos alunos e professores.

Fonte: Arquivo Interno
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Reunião com gestoras de creches com Claudia Sabino e Heloisa Protasio,
do Pró-Saber: constelação

A ouvidoria da instituição está instalada e tem como objetivo garantir a
manifestação dos públicos interno e externo, assim como atuar na melhoria dos
serviços prestados e agir em defesa imparcial da comunidade. É um dispositivo pouco
acessado na instituição, como mostram os registros, talvez por tratar-se de uma
instituição de pequeno porte o que facilita o acesso direto e a comunicação entre todos
os atores da comunidade.
Em função do modelo pedagógico adotado no Curso Normal Superior, da
formação em serviço, não podemos dizer que o processo seletivo adota critérios
totalmente universais, já que além das condições consagradas de ingresso no ensino
superior, o candidato tem que estar trabalhando em uma unidade de educação infantil
que atenda crianças entre 0 e 6 anos de idade. No caso da pós-graduação, o acesso é
universal e o ingresso depende de colocação no processo seletivo.
Os alunos egressos dos cursos do ISEPS são acompanhados a partir de
atividades de formação continuada, entre elas: bolsas parciais e/ou integrais para a
participação em cursos oferecidos pela instituição, organização de eventos específicos
para os ex-alunos e a possibilidade de continuarem sua formação agora já como
profissionais observadores junto aos professores do ISEPS.
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Um exemplo é o Projeto Educação Empreendedora que tem como um dos
objetivos promover o protagonismo das ex-alunas incentivando-as em projetos e
ações socioeducativas nas comunidades em que vivem ou trabalham

Ex-alunas do Curso Normal Superior
Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Nove professores integraram em 2018 o quadro docente permanente e sete
profissionais integram o corpo técnico-administrativo. Sessenta e sete por cento dos
docentes são mestres e/ou doutores e 33% são especialistas. Sessenta e sete por cento
deles tem de ou mais anos de experiência no ensino superior, e 33% tem menos de 5
anos de experiência.
O ISEPS valoriza reconhece o envolvimento em atividades administrativas e
de planejamento acadêmico. Desde setembro de 2014, o ISEPS obteve aprovação do
plano de cargos e salários do corpo docente, publicado no Diário Oficial de
03/09/2014.
O ISEPS tem uma avaliação sistemática que possibilita o acompanhamento da
prática docente e o desenvolvimento dos alunos, ao mesmo tempo que constitui um
processo de formação continuada. Além da carga horaria em sala de aula, os
professores participam de, no mínimo, seis horas mensais de reuniões voltadas para
discussões sobre a prática pedagógica, o planejamento e os alunos, além de estudos
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teóricos, o que garante a unidade da aplicação da proposta metodológica diferenciada
praticada no Curso.
Esta formação em serviço está também presente na relação com o corpo
técnico-administrativo. Por tratar-se de uma instituição de pequeno porte com
posições funcionais razoavelmente únicas, o acompanhamento e aperfeiçoamento do
corpo técnico-administrativo é feito através de reuniões periódicas e da participação
destes profissionais em ações institucionais.
As condições institucionais oferecidas tanto aos docentes quanto ao corpo
técnico-administrativo são muito boas, como podemos observar nos questionários em
anexo, com instalações adequadas para a efetivação de seus trabalhos.
No que diz respeito à organização e à gestão da instituição, podemos destacar
dois aspectos sobre a relação entre mantida e mantenedora: é uma instituição privada
que oferece serviços gratuitos à comunidade. Existe uma comunhão de ideias e de
ideais assim como atores envolvidos nas duas partes. Assim, as duas são portanto
responsáveis pelas ações desenvolvidas na instituição.
A estrutura acadêmico-administrativa tem instrumentos e práticas de gestão
simples, ágeis e permeáveis à dinâmica da instituição que, do ponto de vista
regimental, tem duas instâncias decisórias: a Diretoria e o Conselho Acadêmico.
A estrutura operacional funciona a partir da premissa de que somente a
abordagem colegiada pode garantir a participação e a corresponsabilidade de todos,
pela construção do projeto institucional. A gestão institucional é, portanto, exercida
de forma integrada. As reuniões de Diretoria são semanais, e as do Colegiado,
quinzenais.
A mesma abordagem é utilizada no curso de pós-graduação lato-sensu, e nas
decisões relativas ao corpo técnico administrativo, uma vez que representantes de
ambos participam das reuniões periódicas com responsáveis da área.
Assim, representantes de todos os segmentos da instituição participam da
gestão e do funcionamento do ISEPS.
A sustentabilidade financeira de uma instituição de educação superior privada,
que oferece formação gratuita, é um desafio. As fontes de receita do Instituto –
mantenedora, doações, recursos provenientes de projetos, convênios e patrocínios –
têm se mantido estáveis ao longo dos anos, o que demonstra confiança no trabalho e
nas estratégias desenvolvidas. As políticas de captação de recursos estão definidas no
sentido de prestar serviços e colaborar com o poder público na formação de
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professores. O curso de graduação do ISEPS é gratuito, e os cursos de pós-graduação
lato-sensu são custeados com recursos oriundos do pagamento das mensalidades pelos
alunos, e a oferta de serviços e projetos de extensão são auto sustentáveis. Todos os
recursos humanos e materiais são aplicados no desenvolvimento das atividades fins de
ensino, pesquisa e extensão do ISEPS.
O gráfico abaixo mostra a composição da receita do ISEPS, contemplando as doações
recebidas de grupos empresariais (70%) e pessoas físicas (30%) que acreditam no
Projeto Social da Instituição, demonstrando a credibilidade do trabalho realizado.

Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura física
O ISEPS está localizado em prédio de estilo arquitetônico que integra a
história antiga da cidade e constitui ambiente acolhedor. São dois blocos: o bloco
onde funcionam os cursos e demais atividade acadêmicas tem acesso adaptado
(elevador e guia no chão) ao piso superior. Por se tratar de construção antiga, as
instalações passam por manutenção permanente. Em 2018 o telhado foi reformado.
A instituição conta ainda com laboratório de informática, biblioteca, salas de
aula e espaços de vivencia pedagógica e de convivência. Uma rede de internet
wireless possibilita acesso à internet em todos os ambientes.
Os espaços acadêmicos dispõem de materiais, recursos e equipamentos
adequados ao desenvolvimento das atividades a que se destinam, possibilitando
ensino personalizado e diferenciado.
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O laboratório de informática contém notebooks suficientes para número de
alunos, com acesso à Internet e disponível aos alunos em tempo integral.
A biblioteca tem títulos físicos e em formato digital, e possui um acervo vasto,
de temática geral, bem como material de áreas correlatas complementares, com livros
periódicos, dissertações, teses e vídeos; e tem seu sistema totalmente informatizado.
O acervo da biblioteca está disposto em diferentes ambientes do ISEPS, como a
própria biblioteca e salas de aula, para o qual há livre acesso por parte dos alunos da
graduação e da pós-graduação.
Em 2018, foi feita uma reforma na Biblioteca, com ampliação do espaço para
abrigar cerca de mais 2.000 volumes. Em 2018 foram realizados 278 empréstimos e
512 consultas ao acervo, números que não computam os acessos à biblioteca virtual,
que estão incluídos no total de acessos ao site do Pró-Saber.

Além da Biblioteca, o Pró-Saber dispõe ainda:
Sala Antônio Callado – Em dezembro de 2017, o Pró-Saber recebeu cerca de
600 livros que pertenceram a Antônio Callado que foram doados por sua filha, Tessy
Callado, no encerramento das comemorações do centenário de seu pai. O acervo
ocupa uma sala que leva o nome do grande escritor brasileiro e está disponível para
consulta, em linha com o que já acontece na Biblioteca. E em 2018, ela dinamizou o
espaço com um seminário sobre a atualidade da obra de Callado.
Brincadeira como arte – A brinquedoteca e a biblioteca infantil do Pró-Saber
funcionam como laboratórios para a formação dos alunos. Por meio de seu espaço,
acervo e organização, vários temas são trabalhados.
Além da biblioteca, o ISEPS possui também duas salas de vivencias
pedagógicas – Brinquedoteca e Oficina “Fazendo Artes”-, que funcionam como
laboratórios integradores nas atividades práticas ligadas à metodologia e à concepção
da prática educacional do ISEPS, e abertos aos alunos em tempo integral.
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IV – Análise dos dados, informações
Os dados e informações coletados permitem-nos afirmar que o conjunto de
atividades realizadas em 2018, suas políticas acadêmicas e de gestão estão em
consonância com as recomendações do SINAES, e são coerentes com o PDI.
Um processo de avaliação permanente é realizado, sendo aprimorado
constantemente para resgatar os caminhos percorridos e apontar caminhos
complementares que possam dar continuidade e sustentabilidade à prática avaliativa,
como componente da prática organizacional e acadêmica.
Dentre as consequências das ações avaliativas adotadas, podemos destacar: a
ampliação e melhoria das instalações físicas, dos equipamentos dos laboratórios de
informática, melhoria de acesso das pessoas com deficiência, implementação de novo
sistema acadêmico (em implantação), atualização permanente do site e página do
Facebook, incorporação de ex-alunos à prática da instituição, a institucionalização da
reflexão acadêmico-filosófica, ampliação das atividades de extensão e das
publicações.
Esse modelo tem propiciado um ambiente fluido e colaborativo que gera um
clima organizacional positivo.
Se ISEPS, por ser uma instituição de pequeno porte, que oferece um único
curso de graduação, em serviço, gratuito, tem suas características a seu favor, por
outro lado, as mesmas apresentam um desafio: a proximidade, o contato direto,
diminui a necessidade de mediação através de instrumentos burocráticos conferindo
certa informalidade ao processo avaliativo, mas o mesmo não deve minimizar a
necessidade de registro e sistematização. Este permanece um ponto fundamental do
trabalho da CPA.
V – Conclusões e ações recomendadas
Quanto à instituição
A Comissão considerou que em 2018 a instituição realizou com mérito seus
objetivos institucionais com uma diversificada oferta de atividades de ensino,
pesquisa e extensão, em vínculo estreito com a comunidade, professores e seus alunos
e ex-alunos. Assim, podemos concluir que as políticas de ensino, pesquisa e extensão
estão devidamente articuladas, por meio de ações cotidianas da instituição, através da
metodologia e do sistema de trabalho adotados.
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A instituição só pode realizar todas as atividades pelo engajamento de seus
professores, colaboradores e a visão de sua Diretoria que conta com o apoio
inestimável de pessoas físicas e jurídicas que acreditam e reconhecem o trabalho de
qualidade realizado pelo ISEPS.
Houve a ampliação da comunicação com a sociedade por meio de recursos
digitais e por meio de canais oficiais de comunicação.
Além disso, pode-se constatar que houve um esforço para o registro e
disseminação das atividades avaliativas rotineiras internas, para que o processo possa
ser o mais orgânico possível dentro da instituição.
Quanto ao Curso de Graduação
Com relação ao Curso Normal Superior, a partir do questionário aplicado, a
dimensão organização pedagógica teve o maior percentual de respostas positivas
(superior a 81% em todas as questões); quanto ao corpo docente, da mesma forma, as
respostas foram em sua maioria bastante positivas, acima de 73%. A maior pontuação
obtida foi na bibliografia indicada pelos docentes e a menor na assiduidade e
pontualidade do corpo docente. Foi constatado, pelos comentários feitos que houve
alguma troca de horários o que certamente motivou este resultado. Quanto à
infraestrutura o destaque foi para a total satisfação dos alunos pelo atendimento
prestado pelos funcionários, com 100% de respostas positivas. O menor resultado foi
com relação à limpeza dos banheiros. Quanto à autoavaliação dos alunos, em sua
maioria, admitiram não conseguir recorrer a outra bibliografia a não ser a utilizada
pelo professor. Por outro lado, declararam-se bastante participativos nas aulas, desde
o seu início até o fim.
A partir do que foi recolhido das respostas dadas pelos 37 alunos da graduação
ao questionário, recomenda-se encaminhamento para os seguintes aspectos: no que
diz respeito à infraestrutura: manutenção de computadores, impressões de trabalhos
no ISEPS, ainda que pagando, possibilidade de se ter uma lanchonete na IES, limpeza
mais frequente dos banheiros em dias em que há movimento externo sendo realizado
no espaço, manutenção do aparelho de ar condicionado, que faz muito barulho,
possibilidade de minimizar o barulho da chuva ao cair no telhado, que às vezes,
interfere na audição das aulas.

23

Com relação à organização didático pedagógica e ao corpo docente as
respostas foram bastante favoráveis e os comentários, em sua maioria, elogiosos e as
criticas pontuais e partindo de apenas 1 aluno.
Quanto aos Docentes
A avaliação feita pelos docentes da graduação foi respondida apenas por 2
deles, o que não foi uma amostra significativa para gerar análises. Os membros da
CPA irão realizar uma maior conscientização dos docentes quanto à importância da
resposta ao instrumento no ano de 2019. É a opinião dos membros da CPA que o
porte da instituição e a proximidade dos professores com toda a equipe gera um
ambiente amistoso e respeitoso e de permanente troca sobre suas atividades e dos
alunos.
Quanto aos professores da Pós-Graduação, foram 4 as respostas recebidas (no
anexo há a síntese de suas respostas). Em resumo, os docentes apreciam a instituição,
a integração da equipe do ISEPS e a orientação e atendimento prestado pela
coordenação do curso; estão satisfeitos com as instalações e infraestrutura, com
alguma ressalva a ferramentas para uso em sala de aula, da qual se ressentem. Com
relação ao relacionamento com os alunos, a satisfação é total, mas consideram que o
aluno precisa se dedicar mais ao curso, suas leituras e tarefas. As recomendações que
a CPA faz ao Gestor do Curso é que, apesar do professor apreciar a liberdade
metodológica que tem em sala de aula, ela precisa ser mais bem orientada, visto ser
este um ponto que os alunos pedem diversificação para facilitar seu processo de
aprendizagem. E também, os docentes precisam conhecer um pouco melhor o
conteúdo de outras disciplinas do curso, a fim de poder ampliar o enfoque da
disciplina que ministra e a sua relação com as demais, o que tem impacto na visão da
formação do aluno que se pretende na Pós-Graduação.
Quanto aos funcionários
Com relação aos funcionários, todos os 7 responderam ao mesmo. As
perguntas foram divididas em 4 dimensões: impressões sobre a gestão, ambiente de
trabalho, infraestrutura e auto avaliação. Suas respostas encontram-se nos anexos. No
entanto, podemos destacar alguns aspectos positivos e outros indicados para melhoria.
Quanto às impressões sobre a gestão, o resultado final pode ser considerado como
extremamente positivo, visto que das 4 perguntas, em todas, o nível de satisfação
nunca foi inferior a 57%. O ambiente de trabalho é também um dos aspectos
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considerados positivo pelos funcionários, com destaque para o reconhecimento de seu
trabalho, sua percepção quanto à contribuição do seu trabalho para o todo e a
cooperação entre todos. Quanto à infraestrutura alguns (43%) consideram que
ferramentas ou qualidade dos produtos não colaboram para o desempenho de suas
funções. Os funcionários não tem o hábito de consultar o site da instituição ou sua
página no facebook, o que pode ser atribuído a sua proximidade com a gestão e com
os acontecimentos que terão lugar na instituição. Com relação à sua auto avaliação
eles consideram qualificados para a função que desempenham, são proó-ativos na
apresentação de sugestões para melhoria do trabalho. Reconhecem que, peloporte da
instituição, não há como haver uma melhoria na carreira ou nos salários, apesar de
serem estimulados a melhorar suas qualificações acadêmico-profissionais. A CPA
recomenda que a gestão ouça seus funcionários para entender melhor a percepção de
falta de ferramentas ou qualidade de produtos para melhor atuação dos mesmos a fim
de que possam ser tomadas as devidas providências.
Quanto ao Curso de Pós-Graduação
A CPA obteve 23 respostas dos alunos da Pós-Graduação em Psicopedagogia. A CPA
procurará obter maior adesão dos demais participantes para poder aprimorar
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qualidade das informações para a avaliação. Destaca-se positivamente o atendimento
dos funcionários do ISEPS aos alunos, assim como o relacionamento dos docentes
com os mesmos. A maioria (61%) declarou não ter dificuldades para uso do
computador e acessórios. Foram também avaliados positivamente o apoio prestado
pela coordenação, a infraestrutura e o acervo da biblioteca. Como recomendações
vale informar aos gestores do Curso: que a percepção que o curso proporciona ao
participante quanto aos problemas sociais não é claramente visível a metade dos
participantes; que os professores devem ser orientados a fazer uma vista de prova,
resolvendo as questões das avaliações junto com os alunos, após a entrega dos
resultados; os professores devem tentar diversificar os métodos de aprendizagem, a
fim de obter maior aproveitamento das ricas aulas pelos alunos.

VI – Anexos
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1. Questionário Alunos Graduação Normal Superior
Organização Didático Pedagógica
Questões
1

2
3

O currículo tem contribuído para o
aprendizado de conhecimentos específicos
para a situação profissional?
O currículo tem contribuído para o
reconhecimento dos valores humanos e da
ética?
O currículo oportuniza acesso ao
conhecimento científico atualizado?
Total

Sempre

Quase
Sempre

Às
vezes

Nunca

Em
branco

96,2%

3,8%

0%

0%

0%

92,3%

7,7%

0%

0%

0%

80,8%

15,4%

0%

3,8%

0%

89,7%

8,9%

Sempre

Quase
sempre

Às
vezes

80,3%

19,2%

96,2%

1,2%

Corpo docente - trabalho acadêmico
Questões
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

O programa e os objetivos das disciplinas
são apresentados e adequadamente
cumpridos?
A bibliografia apresentada é adequada aos
tópicos do programa?
O conteúdo e a correção das avaliações são
compatíveis com o ensino oferecido?
O corpo docente trabalha conteúdos que
contribuem para o alcance dos objetivos das
disciplinas?
O corpo docente demonstra domínio do
conteúdo das disciplinas?
O corpo docente desenvolve o conteúdo de
forma organizada?
O corpo docente discute os conteúdos da
avaliação após a divulgação dos resultados?
O corpo docente mantém bom
relacionamento com a turma?
O corpo docente é assíduo e pontual?
O corpo docente utiliza recursos que
facilitam a aprendizagem?
O corpo docente propicia a participação dos
alunos em sala?
O corpo docente utiliza, nas avaliações,
critérios estabelecidos e divulgados de forma
clara para os alunos?

Nunca

Em
branco

0%

0%

4%

3,8%

0%

0%

0%

80,8%

19,2%

0%

0%

4%

92,3%

7,7%

0%

0%

0%

88,5%

11,5%

0%

0%

0%

80,8%

19,2%

0%

0%

4%

76,9%

19,2%

3,8%

0%

0%

84,6%

11,5%

3,8%

0%

4%

73%

27%

0%

0%

0%

80,8%

19,2%

0%

0%

0%

92,3%

7,7%

0%

0%

4%

80,8%

15,4%

3,8%

0%

0%
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Questões
16

O corpo docente é disponível para atender o
aluno?
Total

Sempre

Quase
sempre

Às
vezes

Nunca

Em
branco

80,8%

15,4%

3,8%

0%

4%

83,7%

15,06%

0,87%

Sempre

Quase
sempre

Às
vezes

Nunca

Em
branco

84,6%

7,7%

7,7%

0%

0%

96,2%

3,8%

0%

0%

0%

96,2%

3,8%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

92,3%

7,7%

0%

0%

0%

92,3%

7,7%

0%

0%

0%

84,6%

15,4%

0%

0%

0%

69,2%

19,2%

7,7%

3,8%

0%

92,3%

7,7%

0%

0%

0%

88,5%

11,5%

0%

0%

0%

Infraestrutura – Administração
Questões
As normas e regulamentos da Instituição são
17 claros e podem ser facilmente consultados,
sempre que necessário?
Os serviços prestados pela Coordenação de
18 Graduação e de Pós Graduação são
realizados de forma cordial e eficiente?
O atendimento prestado pela Coordenação
de Graduação e de Pós-Graduação é ágil e
19
eficaz, prestando informações de forma
clara?
O atendimento prestado pelos funcionários
20 da instituição é realizado de forma
habilidosa e cordial?
O atendimento e o encaminhamento dos
procedimentos na matrícula, emissão e
21 entrega de atestados e outros documentos
são realizados com eficiência pela
secretaria?
Os serviços de consultas, empréstimos,
renovações de livros e periódicos e outros
22
serviços oferecidos pela Biblioteca são
eficientes, e o atendimento é adequado?
O acervo da Biblioteca é atualizado e
23
suficiente às necessidades dos alunos?
Os recursos do laboratório de informática
24
são suficientes às necessidades dos alunos?
O atendimento da Tesouraria é de qualidade,
25 e os serviços são prestados de forma
habilidosa, ágil e eficiente?
As salas de aula têm infraestrutura adequada
às atividades acadêmicas de alunos e
professores, dispondo de material
26 apropriado e em bom estado de conservação,
bem como propiciando o conforto
necessário ao bom desenvolvimento das
tarefas?

27

Questões
Os banheiros têm bom estado de
conservação e limpeza, bem como se
27
apresentam em quantidade suficiente para
servir à Comunidade Pró-Saber?
28 Você costuma acessar o site do Pró-Saber?
Você costuma acessar a página do Pró-Saber
29
no Facebook?
Total

Sempre

Quase
sempre

Às
vezes

Nunca

Em
branco

46,2%

26,9%

26,9%

0%

0%

11,5%

11,5%

73,1%

3,8%

0%

15,4%

15,4%

46,2%

3,8%

0%

74,56%

10,63%

12,43%

Sempre
73,1%

Quase
sempre
26,9%

Às
vezes
0%

Nunca
0%

Em
branco
0%

61,5%

38,5%

0%

0%

0%

92,3%

7,7%

0%

0%

0%

15,4%

11,5%

53,8%

19,2%

0%

65,4%

26,9%

7,7%

0%

0%

38,5%

42,3%

15,4%

3,8%

0%

15,4%

26,3%

46,2%

11,5%

0%

56,8%

30,8%

15,4%

0%

0%

57,7%

30,8%

11,5%

0%

0%

61,5%

19,2%

19,2%

0%

0%

19,2%

7,7%

38,5%

34%

0%

50,61%

24,41%

15,06%

6,22%

Auto avaliação
Questões
30 Você comparece às aulas?
Você cumpre as atividades solicitadas nas
31
disciplinas?
32 Você assiste às aulas do início ao fim?
Você sente dificuldade em manusear o
33
computador para uso de pen-drive, cd e dvd?
Você se sente preparado para acompanhar os
34
conteúdos das disciplinas?
Você estuda o conteúdo programático
35 utilizando bibliografia sugerida pelos
professores?
Você estuda o conteúdo programático
36 utilizando bibliografia extra, não sugerida
pelos professores?
Você se dedica aos estudos das disciplinas
37
além do horário das aulas?
Você se sente à vontade para participar das
38 aulas, fazendo perguntas e/ou propondo
questões?
39 Há cooperação e integração em sua turma?
Você tem participado de outras atividades
40
acedêmicas além das disciplinas dos cursos?
Total

28

1 (continuação)- AUTO AVALIAÇÃO DO CURSO NORMAL SUPERIOR – 2018
Respondido por 37 alunos

SUGESTÕES ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA
Ao meu a natureza, não tenho o que falar do espaço. Sou rodeada por flores, que deixa o ambiente bem agradável.
Poderia ser apresentado de forma mais objetivas os conteúdos, facilitando assim nosso entendimento e aprendizado.
E também reduzir os registros/ reflexões, pois nos sobrecarregam ir por mais que tentemos entregar fica muito
cansativo e as vezes não conseguimos fazer uma reflexão coerente devido nosso cansaço mental e físico.
Eu me sinto uma pessoa privilegiada por fazer parte do Pro saber.
Curso maravilhoso Parabéns!!!
Vejo que,não é preciso.

29

1 (continuação)- AUTO AVALIAÇÃO DO CURSO NORMAL SUPERIOR – 2018
Respondido por 37 alunos

30

1 (continuação)- AUTO AVALIAÇÃO DO CURSO NORMAL SUPERIOR – 2018
Respondido por 37 alunos

SUGESTÕES E COMENTÁRIOS CORPO DOCENTE
Assim como em outro espaço tenho que respeitar a todos, seja ele o corpo docente ou o grupo (turma).
Ótimos professores e sempre estão atentos a nossas dúvidas e preocupados com nosso bem estar.
Num todo o curso é muito bom, maravilhoso. Não tenho o que reclamar, mas tenho algo a pontuar que são as trocas
das datas entre professores, causando assim, uma loucura com o tempo em que temos. E que nesse segundo
semestre foi bastante.
O bom relacionamento é quase sempre bom, as vezes há um stress na incompreensão das entregas das tarefas. Que
quero ressaltar, são intensas. você entrega uma, e está sempre devendo outra. Como agora, estamos em avaliação,
realizando pesquisa, fazendo sínteses. Tudo ao mesmo tempo, e Muitas vezes não se consegue conciliar para dar
conta. dizem que o tempo a gente faz. Acho que não. Acordamos na maioria 6h, e, descansaremos às 00H.
Ótimos professores, super competentes
Tem professor que deveria rever sua maneira de falar com o educando, pode ser da maneira de expressar dele mesmo
mas ao meu ver parece está dando fora
Nada a comentar
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1 (continuação)- AUTO AVALIAÇÃO DO CURSO NORMAL SUPERIOR – 2018
Respondido por 37 alunos

32

1 (continuação)- AUTO AVALIAÇÃO DO CURSO NORMAL SUPERIOR – 2018
Respondido por 37 alunos

33

1 (continuação)- AUTO AVALIAÇÃO DO CURSO NORMAL SUPERIOR – 2018
Respondido por 37 alunos

SUGESTÕES E COMENTÁRIOS INFRAESTRUTURA
Seria bom que houvessem reuniões com os alunos, para que aprendam a usar os banheiros de maneira higiênica. Pois
os mesmos são de coletivo, sendo assim é dever de todos zelar e manter o asseio, a higiene e limpeza, em respeito a
nós e aos colaboradores da instituição.
Iluminação na parte da área externa, onde fica o palco.
Tem dias que os banheiros se encontram em mau estado, porém não é por causa dos funcionários não os limpar é
que tem umas crianças que fazem muita bagunça aí dificulta que os funcionários conservem os banheiros limpos,
pois os pais não cuidam dos seus filhos e lhes dão educação para preservar o que também é deles já que os mesmo
usam o ambiente do Pró-Saber.
Eu gostaria que pudesse ter lanchonete. Eu por exemplo e como outras que saem direto do trabalho para o Pró Saber,
sempre bate uma fome e não tem nada acessível. A carta na manga que temos é o lanche coletivo, mas nem sempre a
gente pode trazer algo. Acho que seria viável ter.
Entendo que fosse necessário no laboratório de informática, ter disponível a impressão, mesmo que fossem pagas.
Muitas vezes temos essa dificuldade do imprimir nossas tarefas.
Não posso responder sobre o laboratório de informática, porque ainda não tive acesso.
Espaço ótimo!
Poderia ter uma lanchonete!
A limpeza dos banheiros
Vejo que precisa dá mais atenção para a limpeza .

34

1 (continuação)- AUTO AVALIAÇÃO DO CURSO NORMAL SUPERIOR – 2018
Respondido por 37 alunos

35

1 (continuação)- AUTO AVALIAÇÃO DO CURSO NORMAL SUPERIOR – 2018
Respondido por 37 alunos

SUGESTÕES E COMENTÁRIOS
Achei claro e objetivo
Somos um grupo em formação, porém somos bem unidos e sempre tentamos ajudar uns aos outros.
Sou uma aluna bastante presente, correta com seus compromissos e sempre atenta a aula. Acredito que no primeiro
semestre estava mais firme do que no segundo. Me senti um pouco atolada e cansada em alguns momentos, mas
sempre tentando não deixar para trás o que se deve fazer.
O grupo é bastante unido em termos de apoiar o outro, se ajudar. Mas ainda vejo muitas particularidades. Cada um
com seus grupinhos, coisa que acho que acontece mesmo, de termos alguém mais íntimos de nós. Mas eu acredito
no grupo que é aberto, deixando todos a vontade, que sabe ouvir e dar a vez. Em certos momentos ainda falta disso na
turma.
No Pró saber eu me sinto acolhida, todas as educadoras estão disponíveis sempre que preciso.
Vejo está auto avaliação de forma construtiva.
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2 – Questionário Alunos Pós-Graduação
Organização didático pedagógica
Questões

1

2

3
4

O currículo tem contribuído para o
aprendizado de conhecimentos específicos
para a situação profissional?
O currículo tem contribuído para o
reconhecimento dos valores humanos e da
ética?
O currículo tem contribuído para a
compreensão dos problemas sociais e
científicos relacionados à formação ?
O currículo oportuniza acesso ao
conhecimento científico atualizado?
Total

Quase
Sempre
Sempre
(%)
(%)

Às
vezes
(%)

Em
Nunca
branco
(%)
(%)

65,2

17,4

17,4

0

0

78,3

13,0

8,7

0

0

47,8

26,1

26,1

0

0

56,5

26,1

17,4

0

0

62,0

20,7

17,4

0,0

Sempre

Quase
sempre

52,2

47,8

82,6

Corpo Docente
Questões
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

O programa e os objetivos das disciplinas
são apresentados e adequadamente
cumpridos?
A bibliografia apresentada é adequada aos
tópicos do programa?
O conteúdo e a correção das avaliações são
compatíveis com o ensino oferecido pelo
docente?
O corpo docente trabalha conteúdos que
contribuem para o alcance dos objetivos das
disciplinas?
O corpo docente demonstra domínio do
conteúdo das disciplinas?
O corpo docente desenvolve o conteúdo de
forma organizada?
O corpo docente discute os conteúdos da
avaliação após a divulgação dos resultados?
O corpo docente mantém bom
relacionamento com a turma?
O corpo docente é assíduo e pontual?
O corpo docente utiliza recursos que
facilitam a aprendizagem?
O corpo docente propicia a participação dos
alunos em sala?

Às
vezes

Nunca

Em
branco

0,0

0,0

0,0

17,4

0,0

0,0

0,0

47,8

39,1

13,0

0,0

0,0

56,5

43,5

0,0

0,0

0,0

47,8

47,8

4,3

0,0

0,0

43,5

47,8

8,7

0,0

0,0

39,1

34,8

17,4

8,7

0,0

73,9

21,7

4,3

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,8

52,2

13,0

0,0

0,0

78,3

13,0

8,7

0,0

0,0
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Questões
O corpo docente utiliza, nas avaliações,
16 critérios estabelecidos e divulgados de forma
clara para os alunos?
O corpo docente é disponível para atender o
17
aluno?
Total

Sempre

Quase
sempre

47,8

39,1

69,6

Às
vezes

Nunca

Em
branco

13,0

0,0

0,0

26,1

4,3

0,0

0,0

59,5

33,1

6,7

0,7

Sempre

Quase
sempre

Às
vezes

Nunca

69,6

21,7

4,3

4,3

78,3

17,4

0,0

4,3

82,6

13,0

0,0

4,3

95,7

4,3

0,0

0,0

82,6

13,0

4,3

0,0

87,0

13,0

0,0

0,0

60,9

34,8

4,3

0,0

56,5

30,4

4,3

8,7

60,9

21,7

13,0

4,3

Infraestrutura
Questões
As normas e regulamentos da Instituição são
18 claros e podem ser facilmente consultados,
sempre que necessário?
Os serviços prestados pela Coordenação de
19 Graduação e de Pós Graduação são
realizados de forma cordial e eficiente?
O atendimento prestado pela Coordenação
de Graduação e de Pós-Graduação é ágil e
20
eficaz, prestando informações de forma
clara?
O atendimento prestado pelos funcionários
21 da instituição é realizado de forma
habilidosa e cordial?
O atendimento e o encaminhamento dos
procedimentos na matrícula, emissão e
22 entrega de atestados e outros documentos
são realizados com eficiência pela
secretaria?
Os serviços de consultas, empréstimos,
renovações de livros e periódicos e outros
23
serviços oferecidos pela Biblioteca são
eficientes, e o atendimento é adequado?
O acervo da Biblioteca é atualizado e
24
suficiente às necessidades dos alunos?
Os recursos do laboratório de informática
25
são suficientes às necessidades dos alunos?
As salas de aula têm infraestrutura adequada
às atividades acadêmicas de alunos e
professores, dispondo de material
26 apropriado e em bom estado de conservação,
bem como propiciando o conforto
necessário ao bom desenvolvimento das
tarefas?

38

Em
branco

Questões
Os banheiros têm bom estado de
conservação e limpeza, bem como se
27
apresentam em quantidade suficiente para
servir à Comunidade Pró-Saber?
28 Você costuma acessar o site do Pró-Saber?
Você costuma acessar a página do Pró-Saber
29
no Facebook?
Total

Sempre

Quase
sempre

Às
vezes

Nunca

91,3

8,7

0,0

0,0

0,0

21,7

56,5

21,7

0,0

21,7

21,7

56,5

63,8

18,5

9,1

8,7

Sempre

Quase
sempre

Às
vezes

Nunca

60,9

39,1

0,0

0,0

73,9

26,1

0,0

0,0

56,5

39,1

4,3

0,0

13,0

0,0

26,1

60,9

60,9

34,8

4,3

0,0

43,5

52,2

4,3

0,0

13,0

21,7

56,5

8,7

43,5

34,8

21,7

0,0

56,5

26,1

13,0

4,3

69,6

17,4

13,0

0,0

26,1

8,7

56,5

8,7

47,0

27,3

18,2

7,5

Em
branco

Auto avaliação
Questões
30 Você comparece às aulas?
Você cumpre as atividades solicitadas nas
31
disciplinas?
32 Você assiste às aulas do início ao fim?
Você sente dificuldade ao utilizar o
33
computador e acessórios?
Você se sente preparado para acompanhar os
34
conteúdos das disciplinas?
Você estuda o conteúdo programático
35 utilizando bibliografia sugerida pelos
professores?
Você estuda o conteúdo programático
36 utilizando bibliografia extra, não sugerida
pelos professores?
Você se dedica aos estudos das disciplinas
37
além do horário das aulas?
Você se sente à vontade para participar das
38 aulas, fazendo perguntas e/ou propondo
questões?
39 Há cooperação e integração em sua turma?
Você tem participado de outras atividades
40
acedêmicas além das disciplinas dos cursos?
Total

39

Em
branco

4 - AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS – 2018
Respondido por 7 (100%)

40

4 - AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS – 2018
Respondido por 7 (100%)

41

4 - AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS – 2018
Respondido por 7 (100%)

42

4 - AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS – 2018
Respondido por 7 (100%)

43

4 - AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS – 2018
Respondido por 7 (100%)

44

4 - AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS – 2018
Respondido por 7 (100%)

45

4 - AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS – 2018
Respondido por 7 (100%)

46

Avaliação do Corpo Docente da PósGraduação - 2018
4 respostas
Pró-Saber - Ambiente Profissional

Você se sente satisfeito em trabalhar no Pró-Saber ?
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

Você se sente atendido em suas necessidades pessoais ?
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

Você se sente profissionalmente satisfeito na instituição ?
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

Você se sente reconhecido pelo seu trabalho ?
4 respostas

sempre
quase sempre
25%

às vezes
nunca

75%

Há cooperação e integração com seus pares/colegas de
trabalho ?
4 respostas

sempre
quase sempre
25%

às vezes
nunca

75%

Você percebe o reflexo de suas atividades no conjunto do
trabalho do Pró-Saber ?
4 respostas

50%

sempre
quase sempre
às vezes
nunca

50%

O trabalho no Pró-Saber contribui para sua formação e estimula
a sua formação continuada ?
4 respostas

Você tem liberdade para desenvolver suas estratégias e
metodologias ?
4 respostas

sempre
quase sempre
25%

às vezes
nunca

75%

Espaço destinado às suas sugestões para melhoria do ambiente
de trabalho do Pró-Saber
1 resposta

Embora
minha atuação seja somente na Pós Graduação, percebo a sintonia entre todos os
que participam da vida do Pró Saber. Acredito que um encontro semestral ou anual
para compartilhar as experiencias entre a graduação e a pós graduação seja um
espaço importante para que todos os envolvidos possam ter a dimensão da
abrangência do trabalho institucional, bem como poder contribuir com a
divulgação do mesmo.

Pró-Saber - Gestão

sempre
quase sempre

às vezes
Há planejamento de reuniões periódicas com
o corpo docente ?
nunca

4 respostas
100%

sempre
quase sempre
25%

às vezes
nunca

75%

A pauta das reuniões contempla tópicos de gestão acadêmica
e/ou administrativas do corpo docente ?
4 respostas

50%

sempre
quase sempre
às vezes
nunca

50%

A pauta contempla tópicos de estudo ou de aprofundamento
temático ?
4 respostas

Há propostas claras de qualificação docente, por meio do
programas de formação e participação em eventos, com vistas à
formação interdisciplinar ?
4 respostas

sempre
quase sempre
25%

às vezes
nunca

75%

O serviço prestado pela Coordenação do Curso é realizado de
forma cordial e eficiente ?
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

A coordenação do Curso monstra-se ativa e incentiva uma
adequado desenvolvimento das atividades de ensino e
orientação acadêmica ?
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

A gestão oferece infraestrutura adequada para o
desenvolvimento das atividades com os alunos (salas de aula,
laboratório de informática, biblioteca, recursos de tecnologia da
informação ?)
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

A gestão oferece instalações adequadas para o trabalho
docente (sala de professores, secretaria, biblioteca, sala de
estudo) ?
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

Espaço destinado às suas sugestões para melhoria da Gestão
do ISEPS
1 resposta

Avalio
a gestão de forma bastante comprometida e atenta as necessidades e
intercorrências que porventura se fazem presentes no
cotidiano.

Organização Didático Pedagógica - Currículo

sempre
O Currículo do Curso é atualizado, integrado
e abrange
quase sempre
adequadamente as principais áreas da profissão ?
25%

4 respostas

às vezes
nunca

sempre
quase sempre

75%
75%

às vezes
Nunca

25%

Você considera o currículo flexível, permitindo a aquisição de
conhecimentos em outras áreas do saber propiciando boa
formação interdisciplinar ?
4 respostas

sempre
quase sempre
75%

às vezes
Nunca

25%

Em sua opinião, o currículo contribui para o reconhecimento,
pelos alunos, dos valores humanos e da ética ?
4 respostas

E ainda: o currículo contribui para a compreensão dos
problemas sociais e científicos relacionados à formação
oferecida ?
4 respostas

sempre
quase sempre
75%

às vezes
Nunca

25%

Espaço destinado às suas sugestões para melhoria do
Currículo/Curso
1 resposta

Com
base na experiência de atuar na Pós Graduação, percebo que há uma preocupação
constante na adequação curricular de forma a torná-lo cada vez mais atraente e
atendendo as diferentes expectativas das alunas. Assim, acredito que este

desafio é que justifica minhas resposta que estão "quase sempre", uma vez que o
sempre
considero em permanente construção.
quase sempre
às vezes
Nunca
100%

Avaliação do Corpo Discente

Os alunos participam ativamente das aulas, cumprindo suas
obrigações ?
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

Os alunos compreendem os objetivos da disciplina e revelam
interesse pelo conteúdo proposto ?
4 respostas

sempre
quase sempre
75%

às vezes
nunca

25%

Os alunos lêem a Bibliografia proposta e obtêm boa
compreensão de seu conteúdo ?
4 respostas

sempre
quase sempre
75%

às vezes
nunca

25%

Em sua opinião, os alunos compreendem com clareza o
conteúdo da disciplina apresentado pelo docente ?
4 respostas

sempre
quase sempre
75%

às vezes
nunca

25%

Os alunos são assíduos e pontuais ?
4 respostas

sempre
quase sempre
25%

às vezes
nunca

75%

Os alunos tem bom relacionamento com o docente, com
liberdade para expor suas dúvidas e trazer contribuições e
críticas com cordialidade e respeito ?
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

Os alunos que realizaram TCC cumpriram suas tarefas no prazo
e com resultados satisfatórios de acordo com as expectativas
do professor-orientador ?
3 respostas

De modo geral, a resposta dos alunos às obrigações
acadêmicas corresponde às expectativas do docente ?
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

Espaço destinado às suas sugestões para melhoria do
desempenho do corpo discente
1 resposta

Por
ser um curso de Pós Graduação e alunas trabalhadoras, percebo a necessidade de
permanente estímulo para o cumprimento das atividades nos prazos solicitados e
leitura de textos sugeridos. No entanto, na disciplina que ministro mostram-se
muito interessadas e participativas.

Infraestrutura

sempre
quase sempre

66,7%

às vezes renovação de
Biblioteca - os serviços de consulta, empréstimo,
nunca
livros e periódicos são eficientes e tem o atendimento
adequado
?

4 respostas
33,3%
sempre
quase sempre
25%

às vezes
nunca

75%

Biblioteca - o acervo é atualizado e suficiente para o
desenvolvimento das disciplinas ?
4 respostas

sempre
quase sempre
25%

às vezes
nunca

75%

Instalações - as salas de aula tem infraestrutura adequada,
dispondo de material apropriado e em bom estado de
conservação, permitindo o desenvolvimento das atividades ?
4 respostas

sempre
quase sempre
25%

às vezes
nunca

75%

A qualidade dos equipamentos /instrumentos e ferramentas
atende às necessidades ?
4 respostas

50%

sempre
quase sempre
às vezes
nunca

50%

Os sanitários tem bom estado de conservação e limpeza e em
quantidade suficiente para atender à comunidade do Pró-Saber ?
4 respostas

As áreas de uso comum atendem aos seus propósitos ?
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

Você costuma acessar o site do Pró-Saber ?
4 respostas

sempre
quase sempre
25%

às vezes
nunca

E a página do facebook
?
75%
4 respostas

sempre
quase sempre
25%

às vezes
nunca

50%

25%

O atendimento prestado pelos demais colaboradores da
instituição é realizado de forma habilidosa e cordial ?
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

Espaço destinado às suas sugestões para sempre
melhoria da
50%
quase sempre
infraestrutura
às vezes

1 resposta

nunca

Embora
tenha respondido sobre
não tenho o hábito de acessá-la, mas me
25% a biblioteca25%
parece muito organizada e atualizada.

Autoavaliação do Docente

Você participa das reuniões avaliativas do corpo docente e
coordenação ?
4 respostas

50%

sempre
quase sempre
às vezes
nunca

50%

Você apresentou visão ampliada da disciplina, relacionando-a
com outros conhecimentos e com outras disciplinas ?
4 respostas

Você participa de outras atividades e eventos acadêmicos ?
4 respostas

sempre
quase sempre
75%

às vezes
nunca

25%

Você atende à demanda dos alunos de forma habilidosa e
cordial ?
4 respostas

sempre
quase sempre
às vezes
nunca
100%

50%

sempre
quase sempre

vezes
Espaço destinado às suas sugestões para às
melhoria
de seu
nunca
desempenho como docente Pró-Saber

1 resposta

Tenho
50%
enorme prazer em participar das atividades, mas algumas vezes fico
impossibilitada em função de outros compromissos profissionais.
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